
 



 
 
 
 
 
เร่ือง เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐  
 และรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ 
---------------------------------------------------------------------------- 
ปีที่พิมพ ์ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
---------------------------------------------------------------------------- 
จ ำนวนหน้ำ ๒๒๒ หน้า 
---------------------------------------------------------------------------- 
พิมพ์ครั้งที่ ๑ จ านวน ๒,๐๐๐ เล่ม 
---------------------------------------------------------------------------- 
ที่ปรึกษำผู้จัดท ำ นางบุษกร  อัมพรประภา 

ผู้จัดท ำ นายนาถะ  ดวงวิชัย 

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

 กลุม่งานประธานรัฐสภา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ 
---------------------------------------------------------------------------- 
พิมพ์ที่ ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 



สารบัญ 
 หน้า 
 
ข้อมูลทั่วไปของหนังสือ ก 
 
สารบัญ ค 
 
หมวด ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๑ – ๕) ๑ 
 
หมวด ๒  พระมหากษัตริย ์ (มาตรา ๖ – ๒๔) ๑ 
 
หมวด ๓  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา ๒๕ – ๔๙) ๗ 
 
หมวด ๔  หน้าทีข่องปวงชนชาวไทย  (มาตรา ๕๐) ๒๐ 
 
หมวด ๕  หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา ๕๑ – ๖๓) ๒๑ 
 
หมวด ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา ๖๔ – ๗๘) ๒๙ 
 
หมวด ๗  รัฐสภา ๔๓ 
 ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๗๙ – ๘๒) ๔๓ 
 ส่วนที่ ๒  สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา ๘๓ – ๑๐๖) ๔๕ 
 ส่วนที่ ๓  วุฒสิภา  (มาตรา ๑๐๗ – ๑๑๓) ๖๐ 
 ส่วนที่ ๔  บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา ๑๑๔ – ๑๕๕) ๖๕ 
 ส่วนที่ ๕  การประชุมร่วมกันของรัฐสภา  (มาตรา ๑๕๖ – ๑๕๗) ๙๕ 
 
หมวด ๘  คณะรัฐมนตรี  (มาตรา ๑๕๘ – ๑๘๓) ๙๗ 
 
หมวด ๙  การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา ๑๘๔ – ๑๘๗) ๑๐๙ 
 



 ง 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 
หมวด ๑๐  ศาล ๑๑๕ 
 ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๑๘๘ – ๑๙๓) ๑๑๕ 
 ส่วนที่ ๒  ศาลยุติธรรม  (มาตรา ๑๙๔ – ๑๙๖) ๑๑๘ 
 ส่วนที่ ๓  ศาลปกครอง  (มาตรา ๑๙๗ – ๑๙๘) ๑๒๒ 
 ส่วนที่ ๔  ศาลทหาร  (มาตรา ๑๙๙) ๑๒๔ 
 
หมวด ๑๑  ศาลรัฐธรรมนูญ  (มาตรา ๒๐๐ – ๒๑๔) ๑๒๔ 
 
หมวด ๑๒  องค์กรอิสระ ๑๓๔ 
 ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๒๑๕ – ๒๒๑) ๑๓๔ 
 ส่วนที่ ๒  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (มาตรา ๒๒๒ – ๒๒๗) ๑๔๒ 
 ส่วนที่ ๓  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  (มาตรา ๒๒๘ – ๒๓๑) ๑๔๙ 
 ส่วนที่ ๔  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  (มาตรา ๒๓๒ – ๒๓๗) ๑๕๒ 
 ส่วนที่ ๕  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (มาตรา ๒๓๘ – ๒๔๕) ๑๖๒ 
 ส่วนที่ ๖  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (มาตรา ๒๔๖ – ๒๔๗) ๑๖๖ 
 
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 
 
รายนามคณะผู้จัดท า ๒๑๗ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะ
แบ่งแยกมิได้ 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๓  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหา 
กษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาล ตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนี ้ 
 

 มาตรา ๓  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหา 
กษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาล ตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนี ้ 
 การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม 

 มาตรา ๓  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหา 
กษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาล ตามบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ 
 รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญู กฎหมาย และหลักนิติ
ธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม 

 มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรภีาพของ
บุคคล ย่อมได้รบัความคุม้ครอง 
 มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไม่วา่เหล่าก าเนิด เพศ หรือ
ศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนญูนี้เสมอกัน 

 มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรภีาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง 
 มาตรา ๕  ไม่มีการแกไ้ข 

 มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรภีาพ และความ
เสมอภาคของบุคคลย่อมไดร้ับความคุ้มครอง 
 ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 

 มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสดุของประเทศ 
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรอืข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได ้
 มาตรา ๗  ในเมื่อไม่มีบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญูนี้บังคับแก่
กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 มาตรา ๖  ไมม่ีการแกไ้ข 
 มาตรา ๗  ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้บังคับแก่
กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 มาตรา ๕  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสดุของประเทศ 
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรอืข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู  บทบัญญตัิหรือการกระท าน้ันเป็นอันใช้บังคับ
มิได้  
 เมื่อไมม่ีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท า
การนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย ์

 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๘  องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ี
เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได ้
 ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มไิด ้

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๖  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๘ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๙  พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น
อัครศาสนูปถัมภก 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๗  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 
 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๘  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะ
สถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 มาตรา ๒๒๖  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคนืเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

 มาตรา ๑๑  ไม่มีการแก้ไข 
 มาตรา ๑๙๒  ตรงกับบทบัญญตัิในมาตรา ๒๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๙  พระมหากษัตรยิ์ทรงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจที่จะ
สถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ 

 มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่
เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตร ี
 คณะองคมนตรีมีหนา้ที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ใน
พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่
อื่นตามที่บัญญตัิในรัฐธรรมนญูนี ้

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่
เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตร ี
 คณะองคมนตรีมีหนา้ที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ใน
พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่
อื่นตามที่บัญญตัิไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๓  การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้
องคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย  
 ให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง  
 ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากต าแหน่ง 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๑  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๓ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๑๔  องคมนตรีต้องไม่เปน็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ า พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือ

 มาตรา ๑๔  องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาล
ปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ า พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือ

 มาตรา ๑๒  องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง 
หรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ในต าแหน่ง
องคมนตรี และต้องไม่แสดงการฝกัใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรค
การเมืองใด ๆ 

เจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรค
การเมืองใด ๆ 

 มาตรา ๑๕  ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรตี้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริยด์้วยถอ้ยค า ดังต่อไปนี ้ 
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดตี่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้ง
จะรักษาไว้และปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๓  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๑๖  องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมี
พระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๔  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๑๗  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และ 
สมุหราชองครักษ์พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๕  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้น
จากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 
 การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการใน
พระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอธัยาศัยตามที่บัญญตัิไว้ในพระราช
กฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๘  ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไ่ด้ด้วยเหตุใดก็ตาม 
จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ และให้
ประธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๖  ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไ่ด้ด้วยเหตุใดก็ตาม 
จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น  ให้เป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์หรือไม่กไ็ด้ และในกรณีที่ทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ 

 มาตรา ๑๙  ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มไิด้ทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษตัรยิ์
ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรง
บรรลุนติิภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรีเสนอช่ือผู้ใดผู้หนึง่
ซึ่งสมควรด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อ
ขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภา 
 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๗  ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มไิด้ทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่พระมหากษตัรยิ์ไม่
สามารถทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุ
นิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น แต่ต่อมาคณะองคมนตรีพิจารณาเห็นว่ามี
ความจ าเป็นสมควรแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์และไม่อาจ
กราบบังคมทูลให้ทรงแต่งตั้งได้ทันการ ให้คณะองคมนตรเีสนอช่ือ
บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะ ตามล าดับที่โปรดเกล้าโปรด



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ส าเรจ็
ราชการแทนพระองค ์
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูก
ยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึง่ 

กระหม่อมก าหนดไว้ก่อนแล้ว ให้เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
แล้วแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อประกาศในพระปรมาภไิธย
พระมหากษตัริย์ แต่งตั้งผู้นั้นข้ึนเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
 

 มาตรา ๒๐  ในระหว่างที่ไม่มีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
ตามที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๑๘ หรอืมาตรา ๑๙ ให้ประธานองคมนตรี
เป็นผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์เป็นการช่ัวคราวไปพลางก่อน  
 ในกรณีที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ประธาน
องคมนตรีท าหน้าที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไป
พลางก่อน  
 ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเปน็ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างที่ประธานองคมนตรีท าหน้าที่
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมไิด้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้
คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรคีนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่ประธานองคมนตรี
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๘  ในระหว่างที่ไม่มีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ตาม
มาตรา ๑๗ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
 ในกรณีที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ประธาน
องคมนตรีท าหน้าที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไป
พลางก่อน 
 ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเปน็ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างที่ประธานองคมนตรีท าหน้าที่
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมไิด้  ในกรณเีช่นว่านี้ ให้
คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรคีนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่ประธานองคมนตรี
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

 มาตรา ๒๑  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้องปฏิญาณตนในท่ี
ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้  
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษตัริย์ (พระปรมาภไิธย) และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้
และปฏิบตัิตามซึ่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูก
ยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภาตามมาตรานี ้

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๙  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ต้องปฏิญาณตนในท่ี
ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยค า ดังต่อไปน้ี 
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษตัริย์ (พระปรมาภไิธย) และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้
และปฏิบตัิตามซึ่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเคยไดร้ับการแต่งตั้งและ
ปฏิญาณตนมาแล้ว ไม่ต้องปฏญิาณตนอีก 

 มาตรา ๒๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบตัิให้
เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบตัิให้
เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ 
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๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑยีรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชด าริประการใด ให้คณะองคมนตรจีัดท าร่าง
กฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวนิิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลง
พระปรมาภไิธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีด าเนินการแจ้งประธาน
รัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธาน
รัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได ้
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูก
ยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง 

 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑยีรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชด าริประการใด ให้คณะองคมนตรจีัดท าร่าง
กฎมณเฑียรบาลแกไ้ขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลง
พระปรมาภไิธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีด าเนินการแจ้งประธาน
รัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธาน
รัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเปน็กฎหมายได ้
 

 มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ราชบลัลังกห์ากว่างลงและเป็นกรณีที่
พระมหากษตัริยไ์ด้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑยีรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้
คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภา
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรบัทราบและให้ประธานรฐัสภาอัญเชิญองค์พระ
รัชทายาทข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ืบไป แล้วให้ประธาน
รัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ  
 ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์
มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรี
เสนอพระนามผูส้ืบราชสันตติวงศต์ามมาตรา ๒๒ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาใหค้วามเห็นชอบ ในการนี ้จะเสนอ
พระนามพระราชธิดากไ็ด้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
ประธานรัฐสภาอญัเชิญองค์ผูส้ืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชยเ์ป็น
พระมหากษัตริย์สบืไป แล้วให้ประธานรฐัสภาประกาศให้ประชาชนทราบ  
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูก
ยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือให้
ความเห็นชอบตามวรรคสอง 
 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ราชบัลลังกห์ากว่างลงและเป็นกรณีที่
พระมหากษตัริยไ์ด้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑยีรบาลว่า
ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรี
แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรยีกประชุม
รัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาท
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภา
ประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์
มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอ
พระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๐ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
ต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ  ในการนี้ จะเสนอพระนาม
พระราชธิดากไ็ด้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภา
อัญเชิญองค์ผูส้ืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ืบไป 
แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๔  ในระหว่างที่ยังไมม่ีประกาศอัญเชิญองค์พระรัช
ทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตรยิ์
ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลง
ในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ไวต้ามมาตรา ๑๘ 
หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
ต่อไป ทัง้นี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้
สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชยเ์ป็นพระมหากษตัริย ์ 
 ในกรณีที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และ
เป็นผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหน่ึงไมส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน  
 ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปน็ผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองคต์าม
วรรคหนึ่ง หรือท าหน้าทีผู่้ส าเร็จราชการแทนพระองคเ์ป็นการช่ัวคราวตาม
วรรคสอง ให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใช้บังคับ 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๒  ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัช
ทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตรยิ์
ตามมาตรา ๒๑ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่าง
ลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา 
๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็น
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ให้ผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค์ต่อไป ท้ังนี้ จนกว่าจะไดป้ระกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาท
หรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตรยิ์ 
 ในกรณีที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้
และเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
 ในกรณีที่ประธานองคมนตรเีป็นผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค์
ตามวรรคหนึ่ง หรือท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ
ช่ัวคราวตามวรรคสอง ให้น ามาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใช้บังคับ 
 

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

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๓  ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตาม
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้อง
เป็นหรือท าหน้าท่ีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างท่ีไม่มี
ประธานองคมนตรี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้คณะ
องคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธาน
องคมนตรี หรือเป็นหรือท าหน้าท่ีผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค์ตาม
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง 
แล้วแต่กรณ ี
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๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   มาตรา ๒๔  การถวายสัตย์ปฏญิาณต่อพระมหากษัตริย์ตาม

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้กระท าต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว หรอื
ต่อผู้แทนพระองค์ก็ได ้
 ในระหว่างที่ยังมิได้ถวายสตัย์ปฏญิาณตามวรรคหน่ึง จะโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่งต้องถวายสัตยป์ฏิญาณปฏิบัติหน้าท่ีไป
พลางก่อนก็ได ้

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

ไม่มีการแก้ไข หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 ส่วนที ่๑ 
บทท่ัวไป 

 

 มาตรา ๒๖  การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้อง
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สทิธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้
 มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรภีาพที่รฐัธรรมนญูนี้รับรองไว้โดยชัด
แจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่น
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการ
ตีความกฎหมายทั้งปวง 
 มาตรา ๒๘  บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิ
และเสรภีาพของตนไดเ้ท่าที่ไมล่ะเมิดสิทธิและเสรภีาพของบุคคลอื่น 
ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนญู หรอืไม่ขัดต่อศลีธรรมอันดีของ
ประชาชน  
 บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนญูนี้รับรองไว้ 
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึน
เป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได ้

 มาตรา ๒๖  ไม่มีการแก้ไข 
 มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรภีาพทีร่ัฐธรรมนญูนี้รับรองไว้โดยชัด
แจ้ง โดยปริยายหรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนญู และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย 
การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 
 มาตรา ๒๘  บุคคลย่อมอ้างศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์หรือใช้
สทิธิและเสรภีาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศลีธรรมอันดีของ
ประชาชน  
 บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนญูนี้รับรองไว ้
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได ้
 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง  หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด
มีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๕  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ี
บัญญัติคุม้ครองไวเ้ป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มไิด้ห้าม
หรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรภีาพที่จะท าการนั้นได้และไดร้บัความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 
ตราบเท่าท่ีการใช้สิทธิหรือเสรภีาพเช่นว่าน้ันไม่กระทบกระเทือนหรอื
เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรยีบรอ้ยหรือศลีธรรมอันดี
ของประชาชน และไม่ละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบญัญตัิ แม้
ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นข้ึนใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถ
ใช้สิทธิหรือเสรภีาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพท่ีได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล
หรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสูค้ดีในศาลได้ 
 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรภีาพ
หรือจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะไดร้ับ
การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน และช่วยเหลือ
จากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี ้

 มาตรา ๒๙  การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้จะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการทีร่ัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนัน้
มิได้  
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมผีลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณหีนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
การเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญตัแิห่งรัฐธรรมนญูที่ให้อ านาจในการ
ตรากฎหมายนั้นด้วย 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎหรือ
ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายด้วย โดย
อนุโลม 

 มาตรา ๒๙  การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้ จะกระท ามไิด ้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อการทีร่ัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าท่ีจ าเป็น 
และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได้  
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
การเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการ
ตรากฎหมายนั้นด้วย 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่
ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายที่มผีลเป็นการจ ากดัสิทธิหรือ
เสรภีาพของบุคคล ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบัญญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู 
ในกรณีที่รัฐธรรมนญูมิได้บัญญัตเิงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกลา่วต้องไม่ขดั
ต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิม่ภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลมไิด้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและ
เสรภีาพไวด้้วย 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมผีลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณหีนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
การเจาะจง  

 ส่วนที ่๒ 
ความเสมอภาค 

 

 มาตรา ๓๐  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและไดร้ับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั  
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทยีมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคดิเห็นทางการเมืองอันไม่
ขัดต่อบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญู จะกระท ามิได้  
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสรมิให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรภีาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
 มาตรา ๖๔ บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจา้หน้าท่ีอื่น
ของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การ

 มาตรา ๓๐  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและไดร้ับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั  
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทยีมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคดิเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได ้ 
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
 มาตรา ๓๑  บุคคลผูเ้ป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและ

 มาตรา ๒๗  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มสีิทธิและ
เสรภีาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทยีมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะ
กระท ามไิด ้
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสรมิให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครอง
หรืออ านวยความสะดวกให้แกเ่ด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดในกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ 

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดใน
กฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

ผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมตาม
วรรคสาม  
 บุคคลผูเ้ป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรภีาพ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินยั หรือจริยธรรม 

 ส่วนที ่๓ 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

 

 มาตรา ๓๑  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  
 การทรมาน ทารณุกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย
หรือไรม้นุษยธรรม จะกระท ามไิด้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่
กฎหมายบญัญตัิ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้
มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้  
 การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระท าใดอันกระทบ
ต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท ามไิด้ เว้นแตโ่ดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

 มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  
 การทรมาน ทารณุกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย
หรือไรม้นุษยธรรม จะกระท ามไิด้ แต่การลงโทษตามค าพิพากษา
ของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี ้ 
 การจับและการคมุขังบุคคล จะกระท ามิได ้เว้นแต่มีค าสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรภีาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้  เว้นแตม่ีเหตุตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 ในกรณีที่มกีารกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรภีาพตามวรรค
หนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของ
ผู้เสยีหาย มสีิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระท า
เช่นว่านั้น รวมทั้งจะก าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได ้

 มาตรา ๒๘  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
 การจับและการคมุขังบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือ
หมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
หรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระท ามไิด้ เว้นแต่มีเหตุตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 การทรมาน ทารณุกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ
ไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้  
 

 ส่วนที ่๔ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

 

 มาตรา ๓๒  บุคคลจะไมต่้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระท า
การอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าน้ันบัญญัติเป็นความผิดและ
ก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแกบุ่คคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผดิมไิด้  

 มาตรา ๓๙  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแตไ่ด้กระท าการ
อันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้นบัญญัตเิป็นความผิดและ
ก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแกบุ่คคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผดิมไิด้ 

 มาตรา ๒๙  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแตไ่ด้กระท าการอัน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าน้ันบัญญัตเิป็นความผิดและก าหนด
โทษไว้ และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนัน้จะหนักกว่าโทษท่ีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได ้



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๓๓  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยไมม่ีความผิด  
 ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผดิ 
จะปฏิบัตติ่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผดิมไิด้ 
 มาตรา ๒๓๙  ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้อง
ได้รับการพิจารณาอยา่งรวดเร็วและจะเรียกหลักประกันจนเกินควร
แก่กรณีมไิด้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตตุามหลักเกณฑ์ที่บัญญัตไิว้
โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผูต้้องหาหรือจ าเลย
ทราบโดยเร็ว 
 สิทธิที่จะอุทธรณ์คดัค้านการไม่ให้ประกัน ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 บุคคลผู้ถูกควบคุม คุมขัง หรือจ าคุก ย่อมมีสิทธิพบและปรึกษา
ทนายความเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับการเยีย่มตามสมควร  
 มาตรา ๒๔๓  บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ถ้อยค าเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองอันอาจท าให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา 
 ถ้อยค าของบุคคลซึ่งเกิดจากการจงูใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ 
หลอกลวง ถูกทรมาน ใช้ก าลังบังคับ หรือกระท าโดยมิชอบประการ 
ใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได ้

 ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มี
ความผิด 
 ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท า
ความผิด จะปฏิบตัิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได ้
 มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมสีิทธิในกระบวนการยตุิธรรม ดังต่อไปนี ้
 (๔) ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา โจทก ์จ าเลย คู่กรณ ีผู้มสี่วนไดเ้สยี หรือ
พยานในคดีมสีิทธิได้รับการปฏิบัติทีเ่หมาะสมในการด าเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดร้ับการสอบสวนอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยค าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง 
 (๗) ในคดีอาญา ผูต้้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รบัการสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดี
อย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตาม
สมควร การไดร้ับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดร้ับ
การปล่อยตัวช่ัวคราว 
 

 ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มี
ความผิด และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท า
ความผิด จะปฏิบตัิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได ้
 การควบคุมหรือคุมขังผูต้้องหาหรอืจ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าที่
จ าเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี  
 ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลใหก้ารเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมไิด ้
 ค าขอประกันผูต้้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา ต้องได้รับการ
พิจารณา และจะเรยีกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมไิด้ การไม่ให้
ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๕๑  การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้อง
ปัดภัยพิบัตสิาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งใหก้ระท าได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศ
อยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 มาตรา ๓๘  การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามไิด้ เว้นแตโ่ดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ใน
การป้องปัดภัยพิบตัิสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระท าได้ในระหว่างเวลาที่
ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 มาตรา ๓๐  การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามไิด้ เว้นแตโ่ดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือป้องกันภัยพิบัติ
สาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ
สงครามหรือการรบ 
 

 มาตรา ๓๘  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา 
นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรภีาพใน
การปฏิบัตติามศาสนบญัญัตหิรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของ
ตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอนัดีของประชาชน  

 มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา 
นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรภีาพใน
การปฏิบัตติามศาสนธรรม  ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบตัิพิธีกรรมตาม
ความเช่ือถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของพลเมืองและไม่
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

 มาตรา ๓๑  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและ
ย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบตัิหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของ
ตน แต่ต้องไมเ่ป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๑๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ในการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รบัความ
คุ้มครองมิให้รัฐกระท าการใด ๆ อนัเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย
ประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา 
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบตัิตามศาสนบญัญัตหิรือปฏิบตัิ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น 

 ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมไดร้ับความ
คุ้มครองมิให้รัฐกระท าการใด ๆ อนัเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย
ประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา 
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบตัิตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น 

 มาตรา ๓๔  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง 
หรือความเป็นอยูส่่วนตัว ย่อมไดร้บัความคุ้มครอง  
 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธี
ใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคล
ในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสยีง หรือความเป็นอยูส่่วนตัว จะกระท า
มิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่สาธารณชน 

 มาตรา ๓๕  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง 
ตลอดจนความเป็นอยูส่่วนตัว ย่อมไดร้ับความคุม้ครอง  
 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธี
ใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยูส่่วนตัว จะกระท า
มิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ 
 บุคคลย่อมมสีิทธไิดร้ับความคุม้ครองจากการแสวงประโยชนโ์ดยมิ
ชอบจากข้อมลูส่วนบคุคลทีเ่กี่ยวกบัตน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ

 มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ 
ช่ือเสียง และครอบครัว 
 การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตาม
วรรคหนึ่ง หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่
ตราขึ้นเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 มาตรา ๓๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน  
 บุคคลย่อมไดร้ับความคุม้ครองในการที่จะอยู่อาศัยและ
ครอบครองเคหสถานโดยปกตสิุข การเข้าไปในเคหสถานโดย
ปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถาน
จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

 มาตรา ๓๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
 บุคคลย่อมไดร้ับความคุม้ครองในการที่จะอยู่อาศยัและครอบครอง
เคหสถานโดยปกติสุข  
 การเขา้ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง 
หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระท ามิได้  เว้นแต่มี
ค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๓๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
 การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้
ครอบครอง หรือการค้นเคหสถานหรือท่ีรโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่
มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมเีหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบญัญัติ 
 

 ส่วนที ่๗ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 

 

 มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมาย
โดยวิธีอื่น  
 วรรคสอง การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ 
 

 มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่น  
 วรรคสอง การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามไิด ้เว้น
แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสทิธิ เสรีภาพ เกยีรตยิศ ช่ือเสียง 
สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษา 
 

 มาตรา ๓๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การพูด การเขยีน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธี
อื่น การจ ากัดเสรภีาพดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของ
รัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๑๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  
 มาตรา ๔๒  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ  
 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รบัความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อ
หน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน
หรือระงับความเสื่อมทรามทางจติใจหรือสุขภาพของประชาชน  
 มาตรา ๕๐  บุคคลย่อมมเีสรีภาพในทางวิชาการ  
 การศึกษาอบรม การเรยีนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัด
ต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศลีธรรมอนัดีของประชาชน 

 เสรภีาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพ
นั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และต้องเคารพและไมป่ิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น 
 

 มาตรา ๓๙ วรรคสาม การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท ามิได้  
 วรรคสี่ การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไป
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการ
สงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง  
 วรรคห้า เจ้าของกิจการหนังสือพิมพห์รือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 วรรคหก การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือ 
พิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระท ามิได้ 
 มาตรา ๔๑  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนท่ีประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมเีสรีภาพใน
การเสนอข่าวและแสดงความคดิเห็นภายใต้ข้อจ ากดัตามรัฐธรรมนญู 
โดยไม่ตกอยูภ่ายใต้อาณัติของหนว่ยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนัน้ แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่ง
การประกอบวิชาชีพ  
 ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ 
ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนตามวรรค
หนึ่ง 

 มาตรา ๔๕ วรรคสาม การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นเพื่อลดิรอนเสรภีาพตามมาตรานี ้จะกระท ามิได ้ 
 วรรคสี่ การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสาร
หรือแสดงความคิดเห็นท้ังหมดหรอืบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วย
วิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี ้จะกระท ามไิด ้เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรค
สอง 
 วรรคห้า การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อน
น าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระท ามิได้ เว้นแต่
จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้จะต้อง
กระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตาม
วรรคสอง  
 วรรคหก เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนต้อง
เป็นบุคคลสัญชาตไิทย  
 วรรคเจ็ด การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่ออุดหนุนกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชน รัฐจะกระท ามไิด้ 
 มาตรา ๔๖  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนท่ีประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น 
ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้
ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่
ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และมสีิทธิจัดตั้ง 
 

 มาตรา ๓๕  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมเีสรีภาพ
ในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ 
 การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเพื่อลดิรอน
เสรภีาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้  
 การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนจัดท าขึ้น ไปให้เจ้าหนา้ที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าในระหว่าง
เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 
 เจ้าของกจิการหนังสือพิมพ์หรือสือ่มวลชนอื่นต้องเป็นบุคคล
สัญชาตไิทย  
 การให้เงินหรือทรัพยส์ินอ่ืนเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระท ามิได้  หน่วยงานของรัฐที่ใช้
จ่ายเงินหรือทรัพยส์ินให้สื่อมวลชน ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใดในท านองเดียวกัน ต้องเปิดเผย
รายละเอียดใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่
ก าหนด และประกาศให้ประชาชนทราบด้วย  
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีสือ่มวลชนย่อมมีเสรภีาพตาม
วรรคหนึ่ง แต่ให้ค านึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานท่ีตน
สังกัดอยู่ด้วย 
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๑๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
องค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรภีาพและความเป็นธรรม  รวมทั้งมีกลไก
ควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ 
 ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
สื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของ
เอกชนตามวรรคหนึ่ง 
 การกระท าใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ อันเป็นการ
ขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
สาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ  เว้นแต่เป็นการกระท า
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ 

 มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่
ชอบด้วยกฎหมาย  
 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีตดิต่อถึง
กัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิง่
สื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมตีิดต่อถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของ
รัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย  
 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีตดิต่อถึง
กัน รวมทั้ง การกระท าด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความใน
สิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมตีิดต่อถึงกัน จะกระท ามิได ้เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

 มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่
ว่าในทางใด ๆ  
 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน 
รวมทั้งการกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่
บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

 ส่วนที ่๕ 
สิทธิในทรัพย์สิน 

 

 มาตรา ๔๘  สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบ
มรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติ 
 มาตรา ๔๙  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็น

 มาตรา ๔๑  สิทธิของบุคคลในทรพัย์สินย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการ
สืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 มาตรา ๔๒  การเวนคืนอสังหารมิทรพัย์จะกระท ามไิด ้เว้นแตโ่ดย
อาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอนั

 มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
 ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากดัสทิธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการอันเป็น
สาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากร 
ธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน และต้องชดใช้ค่า
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๑๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
สาธารณูปโภค การอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรปู
ที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทน
ที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่
ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ  
 การก าหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดให้อย่างเป็น
ธรรมโดยค านึงถึงราคาทีซ่ื้อขายกนัตามปกติ การไดม้า สภาพและที่ตั้ง
ของอสังหาริมทรัพย์และความเสยีหายของผู้ถูกเวนคืน  
 กฎหมายเวนคืนอสังหารมิทรัพยต์อ้งระบุวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนและก าหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพยไ์ว้ให้ชัดแจ้ง 
ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ต้องคืนให้
เจ้าของเดิมหรือทายาท  
 การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม 
และการเรียกคืนค่าทดแทนท่ีชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

เป็นสาธารณปูโภค การอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ การไดม้าซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอตุสาหกรรม การปฏิรูปทีด่ิน 
การอนุรกัษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัติศาสตร ์หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควร
แก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รบัความเสียหายจากการเวนคืน
นั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ 
 การก าหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดให้อย่างเป็น
ธรรมโดยค านึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา 
สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และ
ประโยชน์ท่ีรัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูก
เวนคืน 
 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวตัถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนและก าหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหารมิทรัพยไ์ว้ให้ชัดแจ้ง ถ้า
มิได้ใช้เพื่อการนัน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกลา่วต้องคืนใหเ้จ้าของ
เดิมหรือทายาท  
 การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรค
สาม และการเรียกคืนคา่ทดแทนท่ีชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

ทดแทนท่ีเป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิ
บรรดาทีไ่ดร้ับความเสียหายจากการเวนคืน โดยค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคนื รวมทั้งประโยชน์ท่ีผู้ถูกเวนคืน
อาจไดร้ับจากการเวนคืนนั้น 
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นต้องใช้
เพื่อการที่บัญญตัิไว้ในวรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อน า
อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
 กฎหมายเวนคืนอสังหารมิทรัพยต์อ้งระบุวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนและก าหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถา้
มิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือมี
อสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือ
ทายาทประสงค์จะได้คืน ให้คืนแกเ่จ้าของเดิมหรือทายาท 
 ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่
มิได้ใช้ประโยชน์หรือท่ีเหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือ
ทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนท่ีชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจง
อสังหาริมทรัพย์หรือเจา้ของอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนตามความ
จ าเป็น มิให้ถือว่าเป็นการขดัต่อมาตรา ๒๖ วรรคสอง 
 

 มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทาง
และมเีสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภ่ายในราชอาณาจักร  
 วรรคสอง การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามไิด้ เว้น
แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรยีบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผัง
เมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเ้ยาว์ 

 มาตรา ๓๔  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ 

 มาตรา ๓๘  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือก
ถิ่นที่อยู่ 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
ความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดภิาพของประชาชน หรือการผังเมือง 
หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวสัดภิาพของผู้เยาว์ 
 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๓๖ วรรคสาม  การเนรเทศบุคคลผูม้ีสญัชาติไทยออก
นอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิใหบุ้คคลผูม้ีสญัชาติไทยเข้ามาใน
ราชอาณาจักร จะกระท ามิได ้

 มาตรา ๓๔ วรรคสาม  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ วรรค
สาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๓๙  การเนรเทศบคุคลสญัชาตไิทยออกนอกราชอาณาจกัร 
หรือห้ามมิใหผู้้มสีัญชาตไิทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท ามิได้ 
 การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมสีญัชาติไทยโดยการเกิด จะ
กระท ามไิด ้

 ส่วนที ่๖ 
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

 

 มาตรา ๕๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนใน
ด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การ
ผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขัน 

 มาตรา ๔๓  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัด
การกีดกันหรือการผูกขาด การคุม้ครองผู้บรโิภค การจัดระเบียบการ
ประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 
 การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบยีบการประกอบอาชีพตามวรรค
สอง ต้องไม่มลีักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจดั
การศึกษาของสถาบันการศึกษา  
 

 มาตรา ๕๘  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปดิเผยข้อมูลนั้นจะ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วน
ได้เสียอันพึงไดร้ับความคุม้ครองของบุคคลอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 มาตรา ๖๑  บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และไดร้ับ
แจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๖๒  สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ ท่ีเป็น
นิติบุคคล ให้รบัผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๕๖  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัทราบและเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผย
ข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบตอ่ความมั่นคงของรัฐ ความ
ปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงไดร้ับความคุม้ครอง
ของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 มาตรา ๕๙  บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 มาตรา ๖๐  บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น 

 มาตรา ๔๑  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
 (๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 (๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผล
การพิจารณาโดยรวดเร็ว  
 (๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการ
ละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๑๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๔๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม 
สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่
คณะอื่น  
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอนั
ดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทาง
เศรษฐกิจ 

 มาตรา ๖๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม 
สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การ
พัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น  
 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ตอ้งไม่กระทบประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดท าบริการ
สาธารณะ  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะกระท ามไิด ้
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการ
ผูกขาดตดัตอนในทางเศรษฐกิจ 

 มาตรา ๔๒  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม 
สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น  
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรอืขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด  
 

 ส่วนที ่๑๒ 
สิทธิชมุชน 

 

 มาตรา ๔๖  บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟืน้ฟูจารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ศิลปะหรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
 มาตรา ๕๖  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การบ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสรมิ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวสัดภิาพ 
หรือคณุภาพชีวิตของตน ย่อมได้รบัความคุ้มครอง ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตัิ  
 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อมจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การ

 มาตรา ๖๖  บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืน 
 มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง
ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 
 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ จะกระท ามไิด ้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผล

 มาตรา ๔๓  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
 (๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภมูปิัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 
 (๒) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
ตามวิธีการที่กฎหมายบญัญตั ิ
 (๓) เข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหนว่ยงานของรัฐให้ด าเนินการ
ใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการ
ด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชน
หรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพจิารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงาน
ของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมีสว่น
ร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญตัิ 
 (๔) จัดให้มีระบบสวสัดิการของชุมชน  
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๑๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาดา้นสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามที่บัญญัตไิว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง 
 มาตรา ๖๐  บุคคลย่อมมีสิทธิมสีว่นร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัตริาชการทางปกครองอันมี
ผลหรืออาจมผีลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

กระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  
และจัดใหม้ีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ด าเนินการดังกล่าว  
 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญตัินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
 มาตรา ๕๘  บุคคลย่อมมีสิทธิมสีว่นร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัตริาชการทางปกครองอันมี
ผลหรืออาจมผีลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน 

 สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิ
ที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการ
ดังกล่าวด้วย 
 

 ส่วนที ่๑๑ 
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 

 

 มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ  
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุม
สาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ที่
สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่
ประเทศอยู่ในภาวะการสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 มาตรา ๖๓  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของ
รัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรยีบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสทิธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 

 มาตรา ๔๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรค
การเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อ
ด าเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุขตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี้  
 

 มาตรา ๖๕  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๔๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรค
การเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัตเิกี่ยวกับการ
บริหารพรรคการเมืองซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ เปดิโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการ
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๑๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 การจัดองค์กรภายใน การด าเนินกจิการ และข้อบังคับของพรรค
การเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
กรรมการบริหารของพรรคการเมอืง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตาม
จ านวนที่ก าหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรค
การเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคบัในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัตหิน้าท่ีของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนญูนี้ หรือขัดหรือแย้งกับ
หลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่มติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัด
หรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอัน
ยกเลิกไป 
 

ก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้
สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือช้ีน าโดยบุคคลซึ่งมิได้
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการก ากับดูแลมิให้
สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายเกีย่วกับการเลือกตั้ง 
 

 มาตรา ๕๗  สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมไดร้ับความ
คุ้มครอง ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญตัิให้มีองค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคท าหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย 
กฎ และข้อบังคับ และให้ความเหน็ในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

 มาตรา ๖๑  สิทธิของบุคคลซึ่งเปน็ผู้บริโภคย่อมไดร้ับความ
คุ้มครอง ในการได้รับข้อมลูที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียน
เพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  
 ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทีเ่ป็นอิสระจากหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ท าหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้
กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลย
การกระท าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย 
 

 มาตรา ๔๖  สิทธิของผู้บริโภคย่อมไดร้ับความคุม้ครอง  
 บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บรโิภค 
 องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจดัตั้งเป็นองค์กร
ที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดตั้ง อ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้าน
การเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ส่วนที ่๙ 

สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 
 

 มาตรา ๕๒  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสีิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรฐัโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตัิ  
 การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าท่ีจะกระท าได้  
 การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชน
โดยไม่คิดมูลคา่และทันต่อเหตุการณ์ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๕๑  บุคคลย่อมมสีิทธิเสมอกนัในการรับบริการทาง
สาธารณสุขทีเ่หมาะสมและไดม้าตรฐาน และผูย้ากไรม้ีสิทธไิดร้ับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรฐัโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย  
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้อง
เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 บุคคลย่อมมสีิทธไิด้รบัการป้องกันและขจดัโรคติดต่ออันตรายจาก
รัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ ์

 มาตรา ๔๗  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบับริการสาธารณสุขของรัฐ  
 บุคคลผูย้ากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบรกิารสาธารณสุขของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  

 มาตรา ๕๔  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบรูณ์และไม่มรีายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิไดร้ับความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๕๓  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ  
 มาตรา ๕๕  บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การ
ยังชีพ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

 มาตรา ๔๘  สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการ
คลอดบุตรย่อมไดร้ับความคุม้ครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 บุคคลซึ่งมีอายเุกินหกสิบปีและไมม่ีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
และบุคคลผูย้ากไร้ ย่อมมสีิทธิไดร้บัความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรฐั
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 ส่วนที ่๑๓ 
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 

 

 มาตรา ๖๓  บุคคลจะใช้สิทธิและเสรภีาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
ล้มลา้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรอืเพือ่ให้ได้มาซึ่งอ านาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเ้ป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ มไิด้  
 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง 
ผู้รู้เห็นการกระท าดังกล่าวย่อมมสีทิธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง
การให้เลิกการกระท าดังกล่าว แตท่ั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการ
ด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการดังกล่าว  

 มาตรา ๖๘  บุคคลจะใช้สิทธิและเสรภีาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
ล้มลา้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี ้หรอืเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเ้ป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ มไิด ้ 
 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท าการตามวรรค
หนึ่ง ผู้ทราบการกระท าดังกล่าวยอ่มมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสดุ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัสั่ง
การให้เลิกการกระท าดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการ
ด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการดังกล่าว  

 มาตรา ๔๙  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรภีาพเพื่อลม้ล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข
มิได ้
 ผู้ใดทราบว่ามีการกระท าตามวรรคหน่ึง ย่อมมีสิทธิร้องต่อ
อัยการสูงสดุเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการ
กระท าดังกล่าวได้  
 ในกรณีที่อัยการสูงสดุมีค าสั่งไมร่ับด าเนินการตามที่ร้องขอ 
หรือไมด่ าเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไดร้ับค าร้องขอ ผู้ร้องขอ
จะยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้  
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๒๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยสัง่การให้พรรคการเมืองใดเลิก
กระท าการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนญูอาจสั่งยุบพรรคการเมือง
ดังกล่าวได ้

 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยสัง่การให้พรรคการเมืองใด
เลิกกระท าการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรค
การเมืองดังกล่าวได ้
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม 
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการ 
บริหารของพรรคการเมืองทีถู่กยุบในขณะที่กระท าความผิดตามวรรค
หนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งดังกล่าว 

 การด าเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการด าเนินคดีอาญาต่อ
ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่ง 
 

 มาตรา ๖๕  บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท า
ใด ๆ ท่ีเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิไดเ้ป็นไปตามวิถีทางทีบ่ัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี ้

 มาตรา ๖๙  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 

หมวด ๔ 
หน้าท่ีของชนชาวไทย 

ไม่มีการแก้ไข หมวด ๔ 
หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 

 มาตรา ๖๖  บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา 
กษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี ้
 มาตรา ๖๗  บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัตติามกฎหมาย 
 มาตรา ๖๘  บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สทิธิเลือกตั้ง  
 บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจไป
เลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การแจ้งเหตุที่ท าใหไ้ม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติ 
 มาตรา ๖๙  บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร 
เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง 
และสบืสานศลิปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญัญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 มาตรา ๗๐  บุคคลมหีน้าท่ีพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี ้
 มาตรา ๗๑  บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์
ของชาติ และปฏิบตัิตามกฎหมาย 
 มาตรา ๗๒  บุคคลมหีน้าท่ีไปใช้สทิธิเลือกตั้ง  
 บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่
ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ย่อมไดร้บัสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ 
 การแจ้งเหตุที่ท าใหไ้ม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติ 
 มาตรา ๗๓  บุคคลมีหน้าทีร่ับราชการทหาร ช่วยเหลือในการ
ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ 
รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๕๐  บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
 (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
 (๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภมูิ ผลประโยชน์ของ
ชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
 (๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 (๖) เคารพและไม่ละเมดิสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่
กระท าการใดท่ีอาจก่อให้เกดิความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
 (๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึง
ประโยชนส์่วนรวมของประเทศเปน็ส าคัญ 
 (๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรกัษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง
วัฒนธรรม 
 (๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
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๒๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ 

 มาตรา ๗๐  บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ หรือของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนส์่วนรวม อ านวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ประชาชน 
 ในการปฏิบัติหนา้ที่และในการปฏบิัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมือง  
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หน้าท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผู้มสี่วนได้เสียย่อมมีสิทธิ
ขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผู้บงัคับบัญชาของบุคคลดังกล่าวช้ีแจง 
แสดงเหตุผล และขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองได ้

 มาตรา ๗๔  บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของ
รัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ในการปฏิบัติหนา้ที่และในการปฏบิัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมือง  
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียย่อมมี
สิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง หรอืผู้บังคับบัญชาของบุคคล
ดังกล่าว ช้ีแจง แสดงเหตผุล และขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ 

 

  หมวด ๕ 
หน้าท่ีของรัฐ 

   มาตรา ๕๑  การใดที่รัฐธรรมนญูบัญญัติใหเ้ป็นหน้าที่ของรัฐ
ตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการท าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
โดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัด
ให้รัฐด าเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญตั ิ

หมวด ๕ 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

ส่วนที ่๒ 
แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ 

 

 มาตรา ๗๑  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
เอกราชและบรูณภาพแห่งอาณาเขต  
 มาตรา ๗๒  รัฐต้องจัดให้มีก าลังทหารไวเ้พื่อพิทักษ์รักษา 
เอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบนัพระมหากษตัริย์ ผลประโยชน์ 
 

 มาตรา ๗๗  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรยิ ์
เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ และต้องจัดใหม้ี
ก าลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จ าเป็น และ
เพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ 
สถาบันพระมหากษัตริย ์ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครอง

 มาตรา ๕๒  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตย เกยีรตภิูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคง
ของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการ
นี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทตู และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ  
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๒๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อ
การพัฒนาประเทศ 

 ก าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 

 ส่วนที ่๕ 
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 

 

 มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง  รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัตติาม
กฎหมาย คุม้ครองสิทธิและเสรภีาพของบุคคล จัดระบบงานของ
กระบวนการยตุิธรรมให้มีประสิทธิภาพและอ านวยความยตุิธรรมแก่
ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทยีมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการ
และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้มีประสทิธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

 มาตรา ๘๑  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย
และการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ดูแลให้มกีารปฏิบตัิและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอยา่ง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสรมิการให้ความช่วยเหลือและให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มปีระสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและ
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยตุิธรรม และการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

 มาตรา ๕๓  รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครดั 
 

 ส่วนที ่๘ 
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

 

 มาตรา ๔๓  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ  
 การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การ
ก ากับดูแลของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๘๐  รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ
เป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน  
 รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคณุภาพชีวิตที่ดแีละพึ่งตนเองได้  
 มาตรา ๘๑  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชน
จัดการศึกษาอบรมให้เกดิความรูคู้คุ่ณธรรม จัดใหม้ีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศกึษาให้สอดคล้องกับความเปลีย่น 

 มาตรา ๔๙  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่
น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย  
 ผู้ยากไร ้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรอืผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก 
ต้องไดร้ับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับ
การศึกษาโดยทดัเทียมกับบุคคลอื่น 
 การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมทีเ่หมาะสม
จากรัฐ 
 มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) คุม้ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยง
ดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

 มาตรา ๕๔  รัฐต้องด าเนินการใหเ้ด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสบิสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รบัการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญาใหส้มกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รบัการศึกษาตามความ
ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสรมิให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ 
ก ากับ ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกลา่วมีคณุภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญตัิเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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๒๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรา้งเสริมความรู้และปลูกฝังจติส านกึท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวจิัยในศิลป
วิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสรมิภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
 

รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งพาตนเองได้ 
 (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบใหส้อดคล้องกับความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม จัด
ให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาต ิจัดให้
มีการพัฒนาคณุภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลีย่นแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังใหผู้้เรียนมีจิตส านึกของความ
เป็นไทย มรีะเบียบวินยั ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข 
 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
 (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมลูผลการศึกษาวิจยัที่ไดร้ับทุน
สนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รกัสามัคคีและการเรยีนรู้  
ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาตดิ้วย 
 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรยีนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรค
สอง หรือให้ประชาชนได้รับการศกึษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการ
ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตาม
ความถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพื่อเสริมสรา้งและพัฒนา
คุณภาพและประสทิธิภาพครู โดยให้รัฐจดัสรรงบประมาณให้แก่กองทุน 
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพยส์ินเข้า
กองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค์ดังกลา่ว 
 

 ส่วนที ่๙ 
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 

 

 มาตรา ๕๒  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสีิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรฐัโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตัิ  
 การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าท่ีจะกระท าได้  

 มาตรา ๕๑  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสีิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเ่สีย
ค่าใช้จ่าย  
 บุคคลย่อมมสีิทธไิดร้ับการบรกิารสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไป
อย่างทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ  
 

 มาตรา ๕๕  รัฐต้องด าเนินการใหป้ระชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันโรค และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภมูิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 
 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่
ประชาชนโดยไม่คดิมลูค่าและทันต่อเหตุการณ์ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 มาตรา ๘๒  รัฐต้องจัดและส่งเสรมิการสาธารณสุขให้ประชาชน
ได้รับบริการทีไ่ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 

 บุคคลย่อมมสีิทธไิด้รบัการป้องกันและขจดัโรคติดต่ออันตรายจาก
รัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ ์
 มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  รวมทั้งจัดและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข  โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการ
ดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

 บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคมุและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สุขภาพด้วย 
 รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

 มาตรา ๘๗  รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรโีดยอาศัย
กลไกตลาด ก ากับดูแลใหม้ีการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครอง
ผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตดัตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุม
ธุรกิจที่ไมส่อดคล้องกับความจ าเปน็ทางเศรษฐกิจ และต้องไม่
ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการ
จัดให้มีการสาธารณูปโภค 

 มาตรา ๘๔  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑๐) จัดให้มสีาธารณปูโภคขั้นพื้นฐานอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของรัฐในทาง
เศรษฐกจิ และตอ้งมิใหส้าธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนอยูใ่นความผกูขาดของเอกชนอันอาจก่อความ
เสยีหายแก่รัฐ 

 มาตรา ๕๖  รัฐต้องจัดหรือด าเนนิการให้มีสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึงตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 โครงสร้างหรือโครงข่ายข้ันพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
เอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจา้ของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมไิด ้
 การจัดหรือด าเนินการให้มสีาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง รัฐต้องดูแลมิใหม้ีการเรยีกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่
ประชาชนเกินสมควร 
 การน าสาธารณปูโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจไม่
ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องไดร้ับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ท่ีรัฐและเอกชนจะได้รับ และ
ค่าบริการที่จะเรยีกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

 ส่วนที ่๘ 
แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 
 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๘๑  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชน
จัดการศึกษาอบรมให้เกดิความรูคู้คุ่ณธรรม จัดใหม้ีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศกึษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสรมิความรู้และปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรดัพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 มาตรา ๗๙  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดลุ รวมทั้งมสี่วนร่วมในการ
ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนควบคมุและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคณุภาพชีวิตของประชาชน 
 
 

 มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รกัสามัคคีและการเรยีนรู้  
ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 มาตรา ๘๕  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม ดังต่อไปนี ้
 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ โดยให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิทั้งผืนดิน ผืนน้ า 
วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอยา่งยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นที่ท่ีไดร้ับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจดว้ย 
 (๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการ
ให้เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
อย่างทั่วถึงโดยการปฏริูปที่ดินหรอืวิธีอ่ืน  รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ า
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
 (๓) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด าเนินการตามผังเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 (๔) จัดใหม้ีแผนการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ าและทรัพยากร 
ธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 
 (๕) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผล
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 มาตรา ๕๗  รัฐต้อง 
 (๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
และของชาติ และจดัให้มีพื้นท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกีย่วข้อง 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 (๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้
หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยนื 
โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ด าเนินการและไดร้ับประโยชน์จากการด าเนินการดังกลา่วด้วยตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๘๖  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร ์
ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี ้
 (๒) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม ่ 
รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภมูิปัญญาไทย  รวมทั้งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 มาตรา ๕๙  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผล 
จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คณุภาพชีวติ 
หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดที่เกีย่วกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสทิธิ
แสดงความคดิเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ท้ังนี้ ตามกระบวนการรบั
ฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๕๖ วรรคสอง  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่คุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกระท ามิได้ 
เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งได้ให้องค์การอสิระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๕๗  บุคคลย่อมมสีิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตผุลจาก
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
ก่อนการอนญุาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมผีลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คณุภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สยี
ส าคญัอื่นใดที่เกีย่วกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมสีิทธิแสดงความคิดเหน็
ของตนต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าว  
 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกจิ การเมือง และวัฒนธรรม 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย
ส าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มกีระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนด าเนินการ 
 มาตรา ๖๗ วรรคสอง   การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามไิด ้เว้นแต่
จะไดศ้ึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจัดใหม้ีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การ
อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด้าน
สิ่งแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาตหิรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว  
 

 มาตรา ๕๘  การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผู้้ใด
ด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมผีลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คณุภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอืน่ใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการ
ให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหม้ีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
 บุคคลและชุมชนย่อมมสีิทธิไดร้ับขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผล
จากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง 
 ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวัง
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ไดร้ับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๒๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ส่วนที ่๑๐ 

สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 
 

 มาตรา ๕๘  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปดิเผยข้อมูลนั้นจะ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วน
ได้เสียอันพึงไดร้ับความคุม้ครองของบุคคลอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 

 มาตรา ๕๖  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัทราบและเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผย
ข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบตอ่ความมั่นคงของรัฐ ความ
ปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงไดร้ับความคุม้ครอง
ของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 มาตรา ๖๒  บุคคลย่อมมีสิทธิตดิตามและร้องขอให้มีการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 บุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง 

 มาตรา ๕๙  รัฐต้องเปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของ
รัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญตัิ และต้อง
จัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก  
 

 มาตรา ๔๐  คลื่นความถี่ท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และวิทยโุทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
ประโยชนส์าธารณะ  
 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท าหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถี่ตาม
วรรคหนึ่ง และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ  
 การด าเนินการตามวรรคสองต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสดุของ
ประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ท้ังในด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการ
แข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

 มาตรา ๔๗  คลื่นความถี่ท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน ์และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
ประโยชนส์าธารณะ  
 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอสิระองค์กรหนึ่งท าหน้าที่จดัสรรคลื่น
ความถีต่ามวรรคหนึ่ง และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 การด าเนินการตามวรรคสองต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 
 การก ากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมมีาตรการ
เพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการ
ครอบง า ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกนัเองหรือโดยบคุคลอื่นใด ซึ่งจะมี

 มาตรา ๖๐  รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลืน่ความถี่และสิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบตัขิองชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชน 
 การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่า
จะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือ
เพื่อประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้
ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตัิ  
 รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าท่ี เพื่อรับผิดชอบและก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้
เป็นไปตามวรรคสอง  ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บรโิภคโดยไม่เป็นธรรมหรอื
สร้างภาระแกผู่้บรโิภคเกินความจ าเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่
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๒๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ผลเป็นการขัดขวางเสรภีาพในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารหรือปดิกั้นการ
ได้รับข้อมลูข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 

รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท าท่ีมผีลเป็นการขดัขวาง
เสรภีาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมลูหรือข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริงของประชาชน และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่ค านึงถึงสิทธิของประชาชนท่ัวไป 
รวมตลอดทั้งการก าหนดสัดส่วนข้ันต่ าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
จะต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๕๗  สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมไดร้ับความ
คุม้ครอง ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญตัิให้มีองค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคท าหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย 
กฎ และข้อบังคับ และให้ความเหน็ในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

 มาตรา ๖๑  สิทธิของบุคคลซึ่งเปน็ผู้บริโภคย่อมไดร้ับความ
คุ้มครองในการได้รับข้อมลูที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียน
เพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  
 ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ท าหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้
กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลย
การกระท าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย 
 

 มาตรา ๖๑  รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมใน
การท าสัญญา หรือด้านอื่นใดอันเป็นประยชน์ต่อผู้บริโภค 
 

  มาตรา ๘๔  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
ดังต่อไปนี ้
 (๓) ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนบัสนุน
เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ปรับปรุงระบบการจดัเก็บภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมและ
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 

 มาตรา ๖๒  รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่าง
ยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบ
ภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแกส่ังคม 
 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัตเิกี่ยวกับกรอบการด าเนนิการทางการคลังและงบประมาณ
ของรัฐ การก าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพยส์ินของรัฐและ
เงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ 
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๒๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   มาตรา ๖๓  รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่

ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤตมิิชอบดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสรมิให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อม ี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับการ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบญัญัต ิ

 หมวด ๕ 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

หมวด ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 ส่วนที ่๑ 
บทท่ัวไป 

 

 มาตรา ๘๘  บทบัญญัติในหมวดนีม้ีไวเ้พื่อเป็นแนวทางส าหรับ
การตรากฎหมายและการก าหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน  
 ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรี
ที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องช้ีแจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะ
ด าเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัตไิว้ในหมวดนี้ และต้องจัดท ารายงาน
แสดงผลการด าเนินการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปี
ละหนึ่งครั้ง 

 มาตรา ๗๕  บทบัญญัติในหมวดนีเ้ป็นเจตจ านงให้รัฐ
ด าเนินการตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน  
 ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องช้ีแจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด าเนินการใด ใน
ระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินการ 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอตอ่รัฐสภาปลีะหนึ่งครั้ง 

 มาตรา ๖๔  บทบัญญัติในหมวดนีเ้ป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการ
ตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน  
 

  มาตรา ๗๖  คณะรัฐมนตรีต้องจดัท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการในแตล่ะปีของการบรหิารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
 ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มี
แผนการตรากฎหมายที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามนโยบายและ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 มาตรา ๖๕  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสูเ่ป้าหมายดังกล่าว  
 การจัดท า การก าหนดเปา้หมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย 
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาต ิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญตัิ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลา่วต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาค
ส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้  

 ส่วนที ่๖ 
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ 

 

 มาตรา ๗๔  รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และ
พึงถือหลักในการปฏิบัตติ่อกันอย่างเสมอภาค 

 มาตรา ๘๒  รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับ
นานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค 
ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภาคี  รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้กระท าไว้กับนานาประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ 
 รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานา
ประเทศ ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างประเทศ 

 มาตรา ๖๖  รัฐพึงส่งเสริมสมัพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือ
หลักความเสมอภาคในการปฏิบัตติ่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ 
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ  
 

 ส่วนที ่๔ 
แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ

วัฒนธรรม 

 

 มาตรา ๗๓  รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธ 
ศาสนาและศาสนาอ่ืน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรม
ของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคณุธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 มาตรา ๗๙  รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธ 
ศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน
และศาสนาอื่น ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรม
ของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 มาตรา ๖๗  รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืน 
 ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพทุธศาสนาอันเป็นศาสนาท่ี
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและเผยแผห่ลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจติใจและปญัญา และต้องมีมาตรการและกลไก
ในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด 
และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการ
หรือกลไกดังกล่าวด้วย 

 มาตรา ๒๓๗  ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะ
กระท ามไิด้ เว้นแตม่ีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระท า
ความผิดซึ่งหน้า หรือมเีหตุจ าเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมาย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผู้ถูกจบัจะต้องไดร้ับการแจ้งข้อกล่าวหา
และรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาสแจง้

 มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมสีิทธิในกระบวนการยตุิธรรม ดังต่อไปนี ้
 (๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง  
 (๒) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
หลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้

 มาตรา ๖๘  รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และ
ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และไม่
เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก และผู้ถูกจับซึ่งยัง
ถูกควบคุมอยู่ ต้องถูกน าตัวไปศาลภายในสีส่ิบแปดช่ัวโมงนับแต่เวลา
ที่ผู้ถูกจับถูกน าตัวไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาล
พิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไวต้ามกฎหมายหรือไม่ เว้นแต่มเีหตุ
สุดวิสยัหรือมเีหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ  
 (๑) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท าความผดิอาญา
ร้ายแรงท่ีมีอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญตัิ หรือ  
 (๒) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท าความผดิอาญา 
และมเีหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ด้วย  
 มาตรา ๒๓๘  ในคดีอาญา การค้นในที่รโหฐานจะกระท ามไิด้ 
เว้นแต่จะมคี าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมี
ค าสั่งหรือหมายของศาล ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๒๓๙  ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้อง
ได้รับการพิจารณาอยา่งรวดเร็วและจะเรียกหลักประกันจนเกินควร
แก่กรณีมไิด้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตตุามหลักเกณฑ์ที่บัญญัตไิว้
โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผูต้้องหาหรือจ าเลย
ทราบโดยเร็ว 
 สิทธิที่จะอุทธรณ์คดัค้านการไม่ให้ประกัน ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 บุคคลผู้ถูกควบคุม คุมขัง หรือจ าคุก ย่อมมีสิทธิพบและปรึกษา
ทนายความเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับการเยีย่มตามสมควร  
 มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาหรือใน
กรณีอื่นใด ผู้ถูกคมุขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง มสีิทธิร้องต่อศาลท้องที่ท่ีมีอ านาจพิจารณา
คดีอาญาว่าการคุมขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมคี าร้องเช่นวา่
นี้ ให้ศาลด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดยีวโดยด่วน ถ้าเห็นว่าค าร้องนั้นมีมูล 
ศาลมีอ านาจสั่งผู้คมุขังให้น าตัวผู้ถกูคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คมุ

รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอ
ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้
พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลา
การที่น่ังพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบ
ค าวินิจฉัย ค าพิพากษา หรือค าสั่ง 
 (๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอยา่ง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 (๔) ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา โจทก ์จ าเลย คู่กรณ ีผู้มสี่วนไดเ้สยี หรือ
พยานในคดีมสีิทธิได้รับการปฏิบัติทีเ่หมาะสมในการด าเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดร้ับการสอบสวนอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยค าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง 
 (๕) ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา จ าเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเหมาะสมจาก
รัฐ  ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 (๖) เด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอาย ุหรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
อย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิไดร้ับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่
เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 
 (๗) ในคดีอาญา ผูต้้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รบัการสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดี
อย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตาม
สมควร การไดร้ับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดร้ับ
การปล่อยตัวช่ัวคราว 
 (๘) ในคดีแพ่ง บุคคลมสีิทธิไดร้ับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
อย่างเหมาะสมจากรัฐ 
 มาตรา ๘๑  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย
และการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 
 

 รัฐพึงมีมาตรการคุม้ครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้โดยเคร่งครัด ปราศจากการ
แทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 
 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่
ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเขา้ถึงกระบวนการยตุิธรรม รวมตลอด
ถึงการจัดหาทนายความให ้
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๓๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ขังแสดงให้เป็นท่ีพอใจของศาลไมไ่ด้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วย
กฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที  
 มาตรา ๒๔๑  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลยย่อมมีสิทธิไดร้ับ
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดดี้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็
ธรรม  
 ในช้ันสอบสวน ผู้ต้องหามสีิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตน
ไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้  
 ผู้เสยีหายหรือจ าเลยในคดีอาญายอ่มมีสิทธิตรวจหรือคดัส าเนา
ค าให้การของตนในช้ันสอบสวนหรือเอกสารประกอบค าให้การของตน 
เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดตี่อศาลแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  
 ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว 
ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมสีิทธิขอทราบสรุป
พยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ  
 มาตรา ๒๔๒  ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิได้รบั
ความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจดัหาทนายความให้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีที่ผู้ถูกควบคมุหรือคุมขังไม่อาจหาทนายความได้ รัฐ
ต้องให้ความช่วยเหลือโดยจดัหาทนายความให้โดยเร็ว  
 ในคดีแพ่ง บุคคลย่อมมสีิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา ๒๔๓  บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ถ้อยค าเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองอันอาจท าให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา 
 ถ้อยค าของบุคคลซึ่งเกิดจากการจงูใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ 
หลอกลวง ถูกทรมาน ใช้ก าลังบังคับ หรือกระท าโดยมิชอบประการ 
ใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้  
 มาตรา ๒๔๔  บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญามสีิทธิไดร้ับความ
คุ้มครอง การปฏิบตัิที่เหมาะสม และค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและสมควร
จากรัฐ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ  

 (๑) ดูแลให้มกีารปฏิบตัิและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอยา่ง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสรมิการให้ความช่วยเหลือและให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มปีระสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและ
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยตุิธรรม และการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 
 (๒) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด 
ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และต้องอ านวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
 (๔) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมที่ด าเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 
 (๕) สนับสนุนการด าเนินการขององค์กรภาคเอกชนท่ีให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัว 
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๓๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๔๕  บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครอง การปฏิบัติทีเ่หมาะสม และค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและ
สมควรจากรัฐ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 บุคคลใดได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือแก่ร่างกายหรือจิตใจ
เนื่องจากการกระท าความผดิอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผดินัน้ และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทา
ความเสยีหายโดยทางอื่น บุคคลนัน้หรือทายาทย่อมมสีิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐ ท้ังนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบญัญตัิ 
 มาตรา ๒๔๖  บุคคลใดตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขัง
ระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดี
นั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิไดเ้ป็นผู้กระท าความผดิ หรือ
การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด บุคคลนั้นย่อมมสีิทธิได้รับค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะ
การนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวธิีการที่กฎหมายบัญญตัิ  
 มาตรา ๒๔๗  บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยค าพิพากษาอันถึง
ที่สุด บุคคลนั้น ผู้มสี่วนได้เสยี หรอืพนักงานอัยการ อาจร้องขอให้มี
การรื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และหากปรากฏตามค าพิพากษาของ
ศาลที่รื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลนั้นมไิด้เป็นผู้กระท าความผดิ 
บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมสีิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตาม
สมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค าพิพากษานั้นคนื 
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๗๕  รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครอง
สิทธิและเสรภีาพของบุคคล จดัระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้
มีประสิทธิภาพและอ านวยความยตุิธรรมแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว
และเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้พอเพยีงกับการบริหารงานโดย
อิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนญู ศาลยุติธรรม 
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๓๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 มาตรา ๘๑  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชน
จัดการศึกษาอบรมให้เกดิความรูคู้คุ่ณธรรม จัดใหม้ีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศกึษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสรมิความรู้และปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรดัพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 

 มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมลูผลการศึกษาวิจยัที่ไดร้ับทุน
สนับสนุนการศึกษาวิจยัจากรัฐ 
 

ส่วนที ่๙ 
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน 
 
 มาตรา ๘๖  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร ์
ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี ้
 (๑) ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรมด้านต่าง ๆ  โดยจดัให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี ้จัดงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้มสีถาบันการศกึษาและพัฒนา 
จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการศกึษาและพัฒนา การถา่ยทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้ง
เผยแพรค่วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมัยใหม ่และสนับสนุนให้
ประชาชนใช้หลักดา้นวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต 
 (๒) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม ่ 
รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภมูิปัญญาไทย  รวมทั้งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์
จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคณุต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 
 

 มาตรา ๖๙  รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศลิปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ 
การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้าง
ความสามารถของคนในชาต ิ
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๓๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ส่วนที ่๑๐ 

แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

 

 มาตรา ๗๖  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 

 มาตรา ๘๗  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนดังต่อไปนี ้
 (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม 
รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือ
ตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 
 (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัด
ให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือ
การด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมทั้งสนับสนุนการ
ด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุก
รูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชน
ในพื้นที่ 
 (๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งสง่เสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเทีย่งธรรม 
 การมีสว่นรว่มของประชาชนตามมาตรานี้ตอ้งค านึงถึงสัดส่วนของ
หญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน 
 
 
 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   มาตรา ๗๐  รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่ม

ชาติพันธ์ุต่าง ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตดั้งเดมิตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน  
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามยั 

 มาตรา ๕๓  เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็น
ธรรม  
 เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผูดู้แล มีสทิธิได้รับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมจากรัฐ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 มาตรา ๕๕  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๘๐  รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ
เป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน  
 รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคณุภาพชีวิตที่ดแีละพึ่งตนเองได้  
 มาตรา ๘๑  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชน
จัดการศึกษาอบรมให้เกดิความรูคู้คุ่ณธรรม จัดใหม้ีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศกึษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสรมิความรู้และปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรดัพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
 มาตรา ๘๒  รัฐต้องจัดและส่งเสรมิการสาธารณสุขให้ประชาชน
ได้รับบริการทีไ่ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 

 มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชน มีสทิธิในการอยู่รอดและได้รับ
การพัฒนาด้านรา่งกาย จิตใจ และสติปญัญา ตามศักยภาพใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนเป็นส าคญั 
 เด็ก เยาวชน สตร ีและบุคคลในครอบครัว มสีิทธิไดร้ับความ
คุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่
เป็นธรรม  ท้ังมีสิทธิไดร้ับการบ าบดัฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว 
 การแทรกแซงและการจ ากดัสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคล
ในครอบครัว จะกระท ามไิด ้ เว้นแต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญตัิ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะของครอบครัว
หรือประโยชน์สูงสดุของบุคคลนั้น 
 เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธไิด้รับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ  
 มาตรา ๕๔  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ  
 บุคคลวิกลจริตย่อมไดร้ับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
 มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยง
ดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
 

 มาตรา ๗๑  รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอัน
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคญัของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่
อาศยัอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสรา้งเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริม
และพัฒนาการกีฬาใหไ้ปสู่ความเป็นเลิศและเกดิประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 
 รัฐพึงส่งเสรมิและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มี
คุณภาพและความสามารถสูงขึ้น 
 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ และ
คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบตัิอยา่ง
ไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท า
การดังกล่าว 
 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเป็นและความ
ต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ท้ังนี้ เพื่อ
ความเป็นธรรม 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๓๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งพาตนเองได ้
 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  รวมทั้งจัดและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข  โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการ
ดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

 มาตรา ๗๙  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดลุ รวมทั้งมสี่วนร่วมในการ
ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนควบคมุและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคณุภาพชีวิตของประชาชน  
 

 มาตรา ๘๕  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม ดังต่อไปนี ้
 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ โดยให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิทั้งผืนดิน ผืนน้ า 
วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอยา่งยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นที่ท่ีไดร้ับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจดว้ย 
 (๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการ
ให้เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
อย่างทั่วถึงโดยการปฏริูปที่ดินหรอืวิธีอ่ืน  รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ า
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
 (๓) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด าเนินการตามผังเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 (๔) จัดใหม้ีแผนการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ าและทรัพยากร 
ธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 
 

 มาตรา ๗๒  รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับท่ีดิน ทรัพยากรน้ า และ
พลังงาน ดังต่อไปนี ้
 (๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของ
พื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 (๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดบัและบังคับการใหเ้ป็นไป
ตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความ
เจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  
 (๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อให้ประชาชน
สามารถมีที่ท ากินได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 (๔) จัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคณุภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการอื่น 
 (๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก
เพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงด้านพลงังานอย่างยั่งยืน 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๕) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผล
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 มาตรา ๘๖  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร ์
ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี ้
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์
จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคณุต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 มาตรา ๘๔  รัฐต้องจัดระบบการถือครองท่ีดินและการใช้ที่ดิน
อย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งน้ าเพือ่เกษตรกรรมให้เกษตรกรอยา่ง
ทั่วถึง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัวของ
เกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ
เกษตรกร 
 

 มาตรา ๘๔  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
ดังต่อไปนี ้
 (๘) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและ
การตลาด ส่งเสรมิให้สินค้าเกษตรไดร้ับผลตอบแทนสูงสดุ  รวมทั้งส่งเสรมิ
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในรปูของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตร
และรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร 
 (๑๔) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลติทางการเกษตร
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ 

 มาตรา ๗๓  รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีช่วยให้เกษตรกร
ประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มปีริมาณ
และคณุภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ า และสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผูย้ากไร้ให้มีที่ท ากินโดยการ
ปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืนใด 

 มาตรา ๘๖  รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีงานท า 
คุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบ
แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้เปน็
ธรรม 

 มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัหลักประกันความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน รวมทั้งหลักประกันในการ
ด ารงชีพท้ังในระหว่างการท างานและเมื่อพ้นภาวะการท างาน  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๘๔  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
ดังต่อไปนี ้
 (๗) ส่งเสริมใหป้ระชากรวัยท างานมีงานท า คุ้มครองแรงงานเด็กและ
สตร ีจัดระบบแรงงานสมัพันธ์และระบบไตรภาคีทีผู่้ท างานมสีิทธิเลือก
ผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองใหผู้้ท างานทีม่ี
คุณค่าอย่างเดียวกันไดร้ับคา่ตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่
เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

 มาตรา ๗๔  รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการ
ท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มีงานท า และพึง
คุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ไดร้ับความปลอดภัยและมีสุขอนามยัที่ดีในการ
ท างาน ได้รับรายได้ สวสัดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์
อื่นที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อ
การด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน 
 รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสมัพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องม ี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๓๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ส่วนที ่๗ 

แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 

 

 มาตรา ๘๓  รัฐต้องด าเนินการใหม้ีการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรม  
 มาตรา ๘๕  รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ครองระบบ
สหกรณ์  
 มาตรา ๘๗  รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรโีดยอาศัย
กลไกตลาด ก ากับดูแลใหม้ีการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครอง
ผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตดัตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุม
ธุรกิจที่ไมส่อดคล้องกับความจ าเปน็ทางเศรษฐกิจ และต้องไม่
ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการ
จัดให้มีการสาธารณูปโภค 

 มาตรา ๘๓  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 มาตรา ๘๔  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัย
กลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้อง
ยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมี
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่
ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  เว้นแต่มีความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค 
 (๒) สนับสนุนใหม้ีการใช้หลักคณุธรรม จริยธรรม และหลัก 
ธรรมาภิบาล ควบคู่กับการประกอบกิจการ 
 (๔) จัดให้มีการออมเพื่อการด ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง 
 (๕) ก ากับให้การประกอบกิจการมกีารแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และคุ้มครองผู้บริโภค 
 (๖) ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง 
ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการ
ประกอบอาชีพ 
 (๙) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ 
และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่ม
ของประชาชนเพื่อด าเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ 

 มาตรา ๗๕  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาส
ได้รับประโยชน์จากความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอยา่ง
ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผกูขาดทางเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม 
และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชน
และประเทศ 
 รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน 
เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มสีาธารณูปโภค หรือ
การจัดท าบริการสาธารณะ 
 รัฐพึงส่งเสรมิ สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ประเภทตา่ง ๆ และกิจการวิสาหกจิขนาดย่อมและ
ขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 
 ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดลุระหว่างการ
พัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ประชาชน ประกอบกัน 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๑๑) การด าเนนิการใดทีเ่ป็นเหตใุห้โครงสร้างหรือโครงขา่ยขั้น
พื้นฐานของกิจการสาธารณปูโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอนัจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมัน่คงของรัฐตกไปเปน็กรรมสิทธิ์
ของเอกชน หรือท าให้รัฐเปน็เจา้ของน้อยกว่าร้อยละหา้สบิเอด็ จะกระท า
มิได ้
 (๑๒) ส่งเสรมิและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนส่งทาง
ราง รวมทั้ง การด าเนินการตามระบบบริหารจัดการขนส่งทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
 (๑๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้มีความเขม้แข็ง 

 ส่วนที ่๓ 
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 

 มาตรา ๗๗  รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท า
มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจา้งอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิน้าท่ี  
 มาตรา ๗๘  รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมใหเ้ปน็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น  
 มาตรา ๒๓๐  การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ข้ึนใหม่ โดยมี
การก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้น ให้
ตราเป็นพระราชบัญญตัิ  
 การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ท่ีมีผลเป็นการจดัตั้ง
เป็นกระทรวง ทบวง กรม ข้ึนใหม ่หรือการรวมหรือการโอนกระทรวง 
ทบวง กรม ท่ีมิได้มีการจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ข้ึนใหม่ ทั้งนี้ 

 มาตรา ๗๘  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บรหิารราชการแผ่นดนิใหเ้ป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกจิ และความมั่นคงของประเทศอยา่งยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการ
ด าเนนิการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติในภาพรวมเปน็ส าคัญ 
 (๒) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบที่ชัดเจน
เหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวดัมแีผนและ
งบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที ่
 (๓) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียม
กันทั่วประเทศ  รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กร

 มาตรา ๗๖  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค สว่นท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน 
ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของ
รัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัตหิน้าท่ี เพื่อให้การบรหิาร
ราชการแผ่นดิน การจดัท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสดุ เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน รวม
ตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหนา้ที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตยส์ุจรติและมีทัศนคติ
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเ่ลือกปฏิบตัิ
และปฏิบัตหิน้าที่อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
 รัฐพึงด าเนินการใหม้ีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคณุธรรม โดยกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท า
การโดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตัิหน้าที่ หรอื
กระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  
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๔๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้าง
เพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา  
 ภายในสามปีนับแต่วันท่ีมีการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง 
กรม ตามวรรคสอง จะก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรอื
ลูกจ้างเพิ่มขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือใน
กระทรวง ทบวง กรม ท่ีถูกรวมหรอืโอนไป มิได้  
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ระบุอ านาจหนา้ที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม ท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ การโอนอ านาจหน้าท่ีตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งหน่วยราชการหรือเจ้าพนักงานท่ีมีอยูเ่ดิม 
การโอนขา้ราชการและลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งทรัพย์สนิ
และหนีส้ิน เอาไวด้้วย 
 การด าเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ท่ีมี
พระราชบัญญัติจดัตั้งขึ้นแล้ว ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยให้ถือ
ว่าพระราชกฤษฎีกาท่ีตราขึ้นนั้น มีผลเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญัติ
ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายทีม่ีผลใช้บังคับได้ดังเช่น
พระราชบัญญัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน
ในจังหวัดนั้น 
 (๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
 (๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพื่อให้การ
จัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
 (๖) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรา
กฎหมายของรัฐ ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 (๗) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนา
การเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบตัิตาม
แผนดังกล่าวอยา่งเคร่งครดั 
 (๘) ด าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไดร้ับสิทธิ
ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 

 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจรยิธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้
เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
 

  มาตรา ๘๑  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย
และการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๓) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคก์รเพื่อการปฏริูปกฎหมายที่
ด าเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ 
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เปน็ไปตามรัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย 
 

 มาตรา ๗๗  รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และ
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกบั
สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคตอ่การด ารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้
ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายตา่ง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถ
เข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัตติามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
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๔๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกีย่วข้อง วิเคราะหผ์ลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรบัฟังความคิดเห็น
และการวเิคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน  เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแลว้ 
รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดโดยรับฟังความคดิเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับใหส้อดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 รัฐพึงใช้ระบบอนญุาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะ
กรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหนา้ที่ของ
รัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญตัิไว้ใน
กฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผดิร้ายแรง 

   มาตรา ๗๘  รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และมสี่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ การจดัท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใด
บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

หมวด ๖ 
รัฐสภา 

ไม่มีการแก้ไข หมวด ๗ 
รัฐสภา 

ส่วนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๙๐  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
 รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี้  
 มาตรา ๙๕  บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาในขณะเดยีวกันมิได ้

 มาตรา ๘๘  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
 รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี ้ 
 บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใน
ขณะเดียวกันมิได้ 

 มาตรา ๗๙  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญู 
 บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใน
ขณะเดียวกันมไิด ้
 

 มาตรา ๙๑  ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา 
ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรฐัสภา  
 ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภา
ผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีประธานรัฐสภาได้ ให้
ประธานวุฒิสภาท าหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน  
 ประธานรัฐสภามีอ านาจหน้าท่ีตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี้ 
และด าเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ  
 ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตน
เป็นกลางในการปฏบิัติหน้าที่  
 รองประธานรัฐสภามีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
นี้และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 

 มาตรา ๘๙  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๙๑ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๘๐  ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา 
ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรฐัสภา 
 ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภา
ผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีประธานรัฐสภาได้ 
ให้ประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธานรัฐสภาแทน 
 ในระหว่างที่ประธานวุฒสิภาต้องท าหน้าที่ประธานรัฐสภาตาม
วรรคสอง แตไ่ม่มีประธานวุฒสิภา และเป็นกรณีที่เกดิขึ้นในระหว่าง
ไม่มสีภาผู้แทนราษฎร ให้รองประธานวุฒิสภาท าหน้าที่ประธาน
รัฐสภา ถ้าไมม่ีรองประธานวุฒสิภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมาก
ที่สุดในขณะนั้นท าหน้าท่ีประธานรัฐสภา และใหด้ าเนินการเลือก
ประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 
 ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และ
ด าเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
 ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตน
เป็นกลางในการปฏบิัติหน้าที ่
 รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และ
ตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๙๒  ร่างพระราชบัญญตัิหรือร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูจะตราขึ้นเปน็กฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา 

 มาตรา ๙๐  ร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูและร่าง
พระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แตโ่ดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริยไ์ด้ทรงลงพระ
ปรมาภไิธยหรือถือเสมือนว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยตาม
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็น
กฎหมายต่อไป 

 มาตรา ๘๑  ร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูและร่าง
พระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แตโ่ดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา 
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบญัญตัิที่ไดร้ับความเห็นชอบของรัฐสภา
แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหา 
กษัตริย์ทรงลงพระปรมาภไิธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานเุบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได ้

 มาตรา ๙๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของ
แต่ละสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่นเป็นสมาชิกว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา 
๑๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๓๓ 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแหง่
สภาที่ได้รับค าร้องส่งค าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนญูเพื่อวินิจฉัยว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่  
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค า
วินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๙๗  การออกจากต าแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลงัวันท่ีสมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือ
วันท่ีศาลรัฐธรรมนญูมีค าวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคน
หนึ่งสิ้นสุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผู้นั้นได้กระท า
ไปในหน้าท่ีสมาชิก รวมทั้งการได้รบัเงินประจ าต าแหน่งหรือประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนก่อนท่ีสมาชิกผูน้ั้นออกจากต าแหน่ง หรือก่อนท่ี
ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่ออกจากต าแหน่งเพราะเหตุ
ที่ผู้นั้นไดร้ับเลือกตั้งมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้ 
 

 มาตรา ๙๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา 
มีสิทธิเข้าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิน้สุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่
กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ไดร้ับค าร้องส่งค าร้องนั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนญูเพื่อวินจิฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสดุลงหรือไม ่ 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค า
วินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมเีหตุ
สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาทีผู่้นั้นเป็น
สมาชิก และให้ประธานแห่งสภานัน้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนญูเพื่อ
วินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 มาตรา ๙๒  การออกจากต าแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสดุลง หรือวันที่ศาล
รัฐธรรมนญูมีค าวินิจฉัยวา่สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิน้สดุลง 
ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการทีส่มาชิกผู้นั้นได้กระท าไปในหน้าที่สมาชิก 

รวมทั้งการได้รบัเงินประจ าต าแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื่น
ก่อนที่สมาชิกผู้นั้นออกจากต าแหน่ง หรือก่อนที่ประธานแห่งสภาทีผู่้นั้น
เป็นสมาชิกไดร้ับแจ้งค าวินจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญู แล้วแต่กรณ ีเว้นแต่

 มาตรา ๘๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่
ของแต่ละสภา มีสิทธเิข้าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชกิ 
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๑๐๑ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) หรือมาตรา 
๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แล้วแต่กรณ ีและใหป้ระธานแห่งสภาที่
ได้รับค าร้อง ส่งค าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนญูเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชกิ
ภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม ่
 เมื่อไดร้ับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า
สมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณตีามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้
สมาชิกผู้ถูกร้องหยดุปฏิบตัิหน้าทีจ่นกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค า
วินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมคี าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนญู
แจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับค าร้องตามวรรคหนึง่ 
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่สมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้อง
สิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏบิัติหน้าที่ แตไ่ม่
กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระท าไปก่อนพ้นจากต าแหน่ง 
 มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยดุ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคสอง เป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมเีหตุ
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๔๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
คืนเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ผู้นั้นได้รับมา
เนื่องจากการด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

ในกรณีที่ออกจากต าแหน่งเพราะเหตทุี่ผู้นั้นได้รับเลือกตั้งหรือสรรหามา
โดยไม่ชอบด้วยพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้คืนเงินประจ า
ต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ผู้นั้นไดร้ับมาเนื่องจากการ
ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามวรรคหนึ่งได้ด้วย  
 

ส่วนที่ ๒ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๙๘  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อย
คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือตามมาตรา 
๙๙ จ านวนหนึ่งร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ จ านวนสี่ร้อยคน  
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด 
และยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่  
 มาตรา ๑๐๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๙ (๑) ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ 
ท าให้ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจาก
การเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ให้สมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่  
 

 มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
จ านวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อยเจ็ดสบิห้าคน และสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือจ านวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน  
 วรรคสี่  ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่
ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น
แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรเทา่ที่มีอยู ่
 วรรคห้า  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ 
ท าให้ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งไดร้ับการ
เลือกตั้งแบบบัญชรีายชื่อมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยยีส่ิบห้าคน ให้
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิก
เท่าที่มีอยู ่
 
 (มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

 มาตรา ๘๓  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้า
ร้อยคน ดังนี ้
 (๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน
สามร้อยห้าสิบคน 
 (๒) สมาชิกซึ่งมาจากบญัชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวน
หนึ่งร้อยห้าสิบคน 
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วย
เหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งหรอืประกาศช่ือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ 
 ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสบิคน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 

  มาตรา ๙๓ วรรคหก  ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ท าให้การ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงห้าร้อยคน 
แต่มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งหมด  ให้ถือว่าสมาชิกจ านวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทน 
ราษฎร แต่ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตาม 
 

 มาตรา ๘๔  ในการเลือกตั้งท่ัวไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไดร้ับเลือกตั้งถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจ าเป็นจะต้องเรยีกประชุม
รัฐสภา ก็ให้ด าเนินการเรยีกประชุมรัฐสภาได้ โดยให้ถือว่าสภา
ผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู ่แต่ต้องด าเนินการให้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหค้รบตามจ านวนตามมาตรา ๘๓ โดยเร็ว  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จ านวนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 
 
 (มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

ในกรณีเช่นนี้ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู ่
 

 มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งไดเ้ขตละหนึ่งคน  
 มาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง  ในการเลือกตั้งท่ัวไป ให้ผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้นเพียงบญัชีเดียว และมสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกผูส้มัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้
นั้นได้หนึ่งคน  
 วรรคสอง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งซึ่งว่างลงตามมาตรา ๑๑๙ (๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน 
 วรรคสาม  การเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลบั  
 วรรคสี่ ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการนับคะแนนทุกหน่วย
เลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการนับคะแนนโดยเปดิเผย ท้ังนี้ ณ 
สถานท่ีแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็น
เฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้
ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 มาตรา ๑๑๒  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตาม

 มาตรา ๙๓ วรรคสอง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับโดยให้ใช้บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ 
 วรรคสาม  หลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 
 มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งไดเ้ขตละหนึ่งคน 
 วรรคหก  ให้ด าเนินการนับคะแนนท่ีหน่วยเลือกตั้ง และให้
ส่งผลการนับคะแนนของหน่วยเลอืกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อ
นับคะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็น
เฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดให้นับคะแนน 
รวมผลการนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเป็นอย่างอื่นก็
ได้  ท้ังนี้ ตามที่บัญญตัิไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 
 
 (มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช 
๒๕๕๔) 

 มาตรา ๘๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
โดยให้แตล่ะเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน 
และผูม้ีสิทธิเลือกตั้งมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่ง
คะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยกไ็ด ้
 ให้ผู้สมคัรรับเลือกตั้งท่ีได้รับคะแนนสูงสุดและมคีะแนนสูงกว่า
คะแนนเสยีงท่ีไม่เลือกผู้ใด เป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้ง 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสมคัรรับเลือกตั้ง การ
ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศ
ผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยกฎหมายดังกล่าวจะก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐาน
แสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมคัรรับเลือกตั้งด้วยก็ได ้
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อ
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมเีหตุอันควรเช่ือว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของ
เขตเลือกตั้งท้ังหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบ
เบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่
ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่
เป็นการตดัหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะ
ด าเนินการสืบสวน ไตส่วน หรือวินิจฉัยกรณมีีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
การกระท าการทุจรติในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไมเ่ป็นไปโดย
สุจรติหรือเที่ยงธรรม ไม่วา่จะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่กต็าม 
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๔๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง  การค านวณเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน ให้ค านวณจากจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง เฉลี่ย
ด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสีร่้อยคน  
 วรรคสาม จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แตล่ะจังหวดัจะ
พึงมี ให้น าจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนท่ีค านวณได้ตามวรรคสอง
มาเฉลีย่จ านวนราษฎรในจังหวัดนัน้ จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์
จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตามวรรคสอง ให้มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในจังหวัดนั้นไดห้นึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จ านวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนัน้
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน  
 วรรคสี่ เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละ
จังหวัดตามวรรคสามแล้ว ถ้าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่
ครบสีร่้อยคน จังหวัดใดมเีศษที่เหลือจากการค านวณตามวรรคสาม
มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 
และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดทีม่ี
เศษที่เหลือจากการค านวณตามวรรคสามในล าดับรองลงมาตามล าดบั
จนครบจ านวนสี่ร้อยคน 
 มาตรา ๑๐๓  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหน่ึงคน ให้แบ่งเขต
จังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจ านวนเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่พึงมี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหนึ่งคน  
 
 

 มาตรา ๙๔ วรรคสอง  การค านวณเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน ให้ค านวณจากจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง
เฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยเจด็สิบห้าคน 
 วรรคสาม  จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึง
ม ีให้น าจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนท่ีค านวณไดต้ามวรรคสอง
มาเฉลีย่จ านวนราษฎรในจังหวัดนัน้ จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์
จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตามวรรคสอง ให้มีสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์
จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
จังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  
 วรรคสี่  เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของแต่ละ
จังหวัดตามวรรคสามแล้ว ถ้าจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรยังไม่ครบ
สามร้อยเจ็ดสิบห้าคน จังหวัดใดมเีศษที่เหลือจากการค านวณตาม
วรรคสามมากที่สดุ ให้จังหวัดนั้นมสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคน และใหเ้พิ่มสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามวิธีการดังกลา่วแก่
จังหวัดที่มเีศษที่เหลือจากการค านวณตามวรรคสามในล าดับรองลงมา
ตามล าดับจนครบจ านวนสามร้อยเจด็สิบห้าคน 
 วรรคห้า  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
ไม่เกินหน่ึงคน ให้ถือเขตจังหวัดเปน็เขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหน่ึงคน ให้แบ่งเขตจังหวัด
ออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจ านวนเท่าจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่
พึงมี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมจี านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
หนึ่งคน และในกรณีที่จังหวัดใดมกีารแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่ง
เขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ตดิต่อกัน และต้องให้
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกลเ้คยีงกัน 

 มาตรา ๘๖  การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที ่
แต่ละจังหวดัจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตาม
วิธีการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปสีุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วย
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน จ านวนที่ได้รับให้
ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อสมาชกิหนึ่งคน 
 (๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑจ์ านวนราษฎรต่อสมาชิก
หนึ่งคนตาม (๑) ให้มสีมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่ง
คน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
 (๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ านวน
ราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรตอ่สมาชิกหนึ่งคน 
 (๔) เมื่อไดจ้ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแตล่ะจังหวัด
ตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่
ครบสามร้อยห้าสิบคน จังหวัดใดมเีศษที่เหลือจากการค านวณตาม 
(๓) มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่
จังหวัดที่มีเศษท่ีเหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมา
ตามล าดับจนครบจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 
 (๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน
หนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเปน็เขตเลือกตั้งเท่าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือก
ตั้งแต่ละเขตให้ตดิต่อกัน และต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขต
ใกล้เคียงกัน 
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๔๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพื้นที่
ของเขตเลือกตั้งแตล่ะเขตให้ติดตอ่กัน และต้องให้จ านวนราษฎรในแต่
ละเขตใกล้เคียงกัน  

 (มาตรา ๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

 มาตรา ๑๐๘  พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด จะส่ง
ได้คนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น 

 มาตรา ๑๐๓  พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ต้องส่งสมาชิกเข้าสมัครรับ
เลือกตั้งให้ครบจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีได้ในเขต
เลือกตั้งนั้น และจะส่งเกินจ านวนดังกล่าวมิได ้
 เมื่อพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งครบจ านวน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  แม้ภายหลังจะมีจ านวนลดลงจนไม่ครบจ านวน ไม่
ว่าด้วยเหตุใด  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นส่งสมาชิกเข้าสมัครรับ
เลือกตั้งครบจ านวนแล้ว 
 เมื่อพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งแลว้ พรรค
การเมืองนั้นหรือผูส้มัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนัน้ จะถอนการ
สมคัรรับเลอืกตั้งหรือเปลีย่นแปลงผูส้มคัรรับเลอืกตั้งมไิด ้

 มาตรา ๘๗  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัคร
รับเลือกตั้ง และจะสมคัรรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมไิด้ 
 เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผูส้มัครรับเลือกตั้งหรือพรรค
การเมืองจะถอนการสมคัรรับเลือกตั้งหรือเปลีย่นแปลงผู้สมคัรรับ
เลือกตั้งได้เฉพาะกรณผีู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคณุสมบัติหรอื
มีลักษณะต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 

   มาตรา ๘๘  ในการเลือกตั้งท่ัวไป ให้พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมคัรรับเลือกตั้ง แจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะ
เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
ปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวใหป้ระชาชนทราบ และให้น าความใน
มาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบคุคลตามวรรคหน่ึงก็ได ้

   มาตรา ๘๙  การเสนอช่ือบุคคลตามมาตรา ๘๘ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งไดร้ับการเสนอช่ือ โดยมี
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
 (๒) ผู้ได้รับการเสนอช่ือต้องเป็นผูม้ีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะ
ต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ และไม่เคยท าหนังสือ
ยินยอมตาม (๑) ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๔๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 การเสนอช่ือบุคคลใดท่ีมิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่มี
การเสนอช่ือบุคคลนั้น 

 มาตรา ๙๙ วรรคหนึ่ง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มสีิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือก
บัญชีรายชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้งท่ีพรรคการเมืองจัดท าขึ้น โดยให้เลือก
บัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศ
เป็นเขตเลือกตั้ง  
 มาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง  ในการเลือกตั้งท่ัวไป ให้ผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้นเพียงบญัชีเดียว และมสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกผูส้มัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้
นั้นได้หนึ่งคน  

 มาตรา ๙๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชี
รายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบญัชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีพรรคการเมืองจัดท าขึ้น โดยให้ผูม้ีสิทธิ
เลือกตั้งมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อ
หนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 
 
 (มาตรา ๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

 

 มาตรา ๙๙ วรรคสอง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม
วรรคหนึ่ง ให้พรรคการเมืองจัดท าขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่
เกินบัญชีละหนึ่งร้อยคน และให้ยืน่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
วันเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง  
 วรรคสาม รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง
จะต้อง  
 (๑) ประกอบด้วยรายชื่อผูส้มัครรบัเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ 
อย่างเป็นธรรม  
 (๒) ไม่ซ้ ากับรายชื่อในบัญชีท่ีพรรคการเมืองอื่นจัดท าขึ้น และ
ไม่ซ้ ากับรายชื่อของผู้สมคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตาม
มาตรา ๑๐๒ และ  
 (๓) จัดท ารายชื่อเรียงตามล าดับหมายเลข 

 มาตรา ๙๖  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรบัเลือกตั้งตามมาตรา ๙๕ ให้
พรรคการเมืองจัดท าขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชีละ
หนึ่งร้อยยี่สิบหา้คน และให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวัน
เปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
 บัญชีรายชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใดท่ีได้ยื่นไว้
แล้ว ถ้าปรากฏว่าก่อนหรือในวันเลือกตั้งมีเหตุไม่ว่าด้วยประการใดที่
มีผลท าให้บญัชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีจ านวนผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชรีายชื่อไม่ครบตามจ านวนท่ีพรรคการเมืองนั้นได้
ยื่นไว ้ให้ถือว่าบัญชีรายชือ่ของพรรคการเมืองนั้นมีจ านวนผูส้มัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชรีายชื่อเท่าที่มีอยู่ และในกรณีนี้ให้ถือว่าสภา
ผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าท่ีมีอยู ่
 มาตรา ๙๗  การจัดท าบัญชีผู้รับสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) บัญชีรายชื่อผูส้มัครรับเลือกตัง้ต้องประกอบด้วยรายชื่อ
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งจากภูมภิาคต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และต้อง

 มาตรา ๙๐  พรรคการเมืองใดส่งผู้สมคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผูส้มัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ 
 การส่งผูส้มัครรับเลือกตั้งแบบบญัชีรายชื่อ ให้พรรคการเมือง
จัดท าบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบญัชี โดยผูส้มัครรับเลือกตั้งของแต่
ละพรรคต้องไม่ซ้ ากัน และไมซ่้ ากบัรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง โดยส่งบญัชีรายชือ่ดังกล่าวให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก่อนปิดการรบัสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง 
 การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้องให้สมาชิกของพรรค
การเมืองมสี่วนร่วมในการพจิารณาด้วย โดยต้องค านึงถึงผู้สมคัรรับ
เลือกตั้งจากภมูิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและ
หญิง  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๕๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ค านึงถึงโอกาส สัดส่วนที่เหมาะสมและความเท่าเทียมกันระหว่างหญิง
และชาย 
 (๒) รายชื่อในบัญชีต้องไม่ซ้ ากับบญัชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
อื่นจัดท าขึ้น และไม่ซ้ ากับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๔ และ  
 (๓) จัดท ารายชื่อเรียงตามล าดับหมายเลข 
 
 (มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช 
๒๕๕๔) 

 มาตรา ๑๐๐  บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้คะแนน
เสียงน้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนคะแนนเสยีงรวมทั้งประเทศ ให้ถือ
ว่าไม่มผีู้ใดในบัญชีนั้นได้รับเลือกตัง้ และมิให้น าคะแนนเสียงดังกล่าว
มารวมค านวณเพื่อหาสัดส่วนจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
วรรคสอง   
 วิธีค านวณสดัส่วนคะแนนเสยีงท่ีบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
แต่ละพรรคได้รบั อันจะถือว่าบุคคลซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของพรรค
การเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งตามสดัส่วนท่ีค านวณได้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา  
 ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมรีายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของแต่
ละพรรคการเมือง ไดร้ับเลือกตั้งเรยีงตามล าดับจากหมายเลขต้นบญัชี
ลงไปตามจ านวนสดัส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ค านวณได้ส าหรบั
บัญชีรายชื่อนั้น 
 มาตรา ๑๐๔ วรรคห้า  การนับคะแนนและการประกาศ
คะแนนท่ีบัญชีรายชื่อแตล่ะบญัชีได้รับในแตล่ะเขตเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๐๓ ให้น าบทบัญญัติวรรคสีม่าใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๙๘  การค านวณสัดส่วนผูส้มัครรับเลือกตั้งตามบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะไดร้ับเลือกตั้ง ให้น าคะแนนท่ี
แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันท้ังประเทศแล้ว
ค านวณเพื่อแบ่งจ านวนผู้ที่จะได้รบัเลือกของแต่ละพรรคการเมือง 
เป็นสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กันโดยตรงกบัจ านวนคะแนนรวมข้างต้น โดย
ให้ผู้สมคัรรับเลือกตั้งซึ่งมรีายชื่อในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค
การเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่ค านวณได้เรยีงตามล าดับ
หมายเลขในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บญัญัตไิว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๙๔ วรรคหก มาใช้บังคับกับการนับ
คะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายชื่อด้วย
โดยอนุโลม  ท้ังนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดให้มีการ
รวมผลการนับคะแนนเบื้องต้นที่จงัหวัดก่อนก็ได ้
 
 (มาตรา ๙๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

 มาตรา ๙๑  การค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ
ของแต่ละพรรคการเมือง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี ้
 (๑) น าคะแนนรวมทั้งประเทศท่ีพรรคการเมืองทุกพรรคทีส่่ง
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชือ่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเปน็จ านวนสมาชิกท้ังหมดของสภา
ผู้แทนราษฎร 
 (๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ านวนคะแนนรวมทั้งประเทศ
ของพรรคการเมืองแตล่ะพรรคทีไ่ด้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ทุกเขต จ านวนที่ได้รับให้ถือเป็น
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมไีด้  
 (๓) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึง
มีไดต้าม (๒) ลบด้วยจ านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนัน้ได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง 
ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองนั้นจะไดร้ับ 
 (๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลอืกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากบัหรือสูงกว่าจ านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีไดต้าม (๒) ให้พรรค
การเมืองนั้นมสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ านวนท่ีได้รับจากการ
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๕๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มสีิทธิไดร้ับการจัดสรรสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่ และให้น าจ านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมือง
ที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ ากว่า
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมไีด้ตาม 
(๒) ตามอัตราส่วน แตต่้องไม่มผีลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนท่ีจะพึงมีได้ตาม (๒) 
 (๕) เมื่อไดจ้ านวนผูไ้ดร้ับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองแล้ว ให้ผูส้มัครรับเลือกตั้งตามล าดับหมายเลขใน
บัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้น เป็นผูไ้ดร้ับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ในกรณีที่ผูส้มัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับ
เลือกตั้ง แต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น าคะแนนท่ี
มีผู้ลงคะแนนให้มาค านวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย 
 การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ การคิดอัตราส่วน 
และการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

   มาตรา ๙๒  เขตเลือกตั้งท่ีไมม่ีผูส้มัครรับเลือกตั้งรายใดได้รบั
คะแนนเสยีงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลอืกตั้งนั้น ให้จัดให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ และมิให้นับคะแนนท่ีผูส้มัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ใน
การค านวณตามมาตรา ๙๑  ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งด าเนินการให้มีการรับสมคัรผูส้มัครรับเลือกตั้งใหม่ โดย
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มสีิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งท่ีจะจดัขึ้นใหม่นั้น 

   มาตรา ๙๓  ในการเลือกตั้งท่ัวไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรอืบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศ
ผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยงัไม่แล้วเสรจ็หรือยังไม่มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด การ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๕๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองพึงม ี
และจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรค
การเมืองพึงไดร้ับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ในกรณีที่ผลการค านวณตามวรรคหนึ่งท าให้จ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่ของพรรคการเมืองใดลดลง ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นใน
ล าดับท้ายตามล าดับพ้นจากต าแหน่ง  

   มาตรา ๙๔  ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการ
เลือกตั้งท่ัวไป ถ้าต้องมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม ให้น าความใน
มาตรา ๙๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่างไม่ว่า
ด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งท่ัวไป มิให้มี
ผลกระทบกับการค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แตล่ะพรรค
การเมืองจะพึงมตีามมาตรา ๙๑ 

 มาตรา ๑๐๕  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
 (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีท่ีมี
การเลือกตั้ง และ   
 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ ที่ตนมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

 มาตรา ๙๙  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
 (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูม้ีสญัชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
ต้องไดส้ัญชาตไิทยมาแล้วไม่น้อยกวา่ห้าป ี 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ในวันท่ี ๑ มกราคมของปี
ที่มีการเลือกตั้ง และ  
 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้  
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้า
สิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ย่อมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่

 มาตรา ๙๕  บุคคลผู้มีคณุสมบัติดงัต่อไปนี ้เป็นผูม้ีสิทธิ
เลือกตั้ง 
 (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มสีัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาต ิต้องได้สญัชาตไิทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าป ี
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้ 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่า
เก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร จะขอ
ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ 
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๕๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เง่ือนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ 

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 

สถานท่ี และตามวันเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่บญัญัตไิว้ในพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรกไ็ด ้
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมไิด้แจ้งเหตุอัน
สมควรตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจ ากัดสิทธิบางประการตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๑๐๖  บุคคลผู้มีลักษณะดงัต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ  
 (๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ  
 (๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมาย  
 (๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๐๐  บุคคลผูม้ีลักษณะดงัต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง   
 (๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๒) อยู่ในระหวา่งถูกเพกิถอนสิทธเิลอืกตั้ง 
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมาย  
 (๔) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ 

 มาตรา ๙๖  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 (๑) เป็นภิกษ ุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึง
ที่สุดแล้วหรือไม ่
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 (๔) วิกลจริตหรือจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ 

 มาตรา ๑๐๗  บุคคลผู้มีคณุสมบตัดิังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่ายีส่ิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง  
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า เว้นแต่
เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
 (๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
เก้าสิบวัน  
 (๕) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ด้วย คือ  
  (ก) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรบัเลือกตัง้  
 

 มาตรา ๑๐๑  บุคคลผูม้ีคณุสมบตัดิังต่อไปนี ้เป็นผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง  
 (๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคเดียวเปน็เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้องเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย  
  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่มัครรับเลือกตั้ง  

 มาตรา ๙๗  บุคคลผู้มีคณุสมบัติดงัต่อไปนี้ เป็นผูม้ีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่ายีส่ิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 (๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคการเมืองเดยีว เป็นเวลาติดตอ่กันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง
วันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีทีม่ีการเลือกตั้งท่ัวไปเพราะเหตุยุบสภา 
ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน  
 (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมลีักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่มัครรับเลือกตั้ง 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๕๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  (ข) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดทีส่มัครรับ
เลือกตั้ง หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใน
จังหวัดนั้น  
  (ค) เป็นบคุคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  
  (ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา  
  (จ) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 

  (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
  (ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๕) ยกเลิก 
 (๖) คุณสมบัติอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 
 (มาตรา ๑๐๑ (๕) ยกเลิก โดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

  (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
  (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบตัิหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่
กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าป ี
 

 มาตรา ๑๐๙  บุคคลผู้มีลักษณะดงัต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ  
 (๑) ติดยาเสพตดิให้โทษ  
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี   
 (๓) เป็นบุคคลผู้มลีักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔)  
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
 (๕) เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกตัง้แต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้น
โทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผดิอันได้กระท าโดย
ประมาท  
 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี หรือถือว่ากระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 (๗) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดิน เพราะร่ ารวยผิดปกตหิรือมีทรัพยส์ินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  
 (๘) เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจาก
ข้าราชการการเมือง  
 (๙) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น  

 มาตรา ๔๘  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการ
หรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
โทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
กิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะด าเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในท านอง
เดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว 
 มาตรา ๑๐๒  บุคคลผูม้ีลักษณะดงัต่อไปนี ้เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) ติดยาเสพตดิให้โทษ  
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๓) เป็นบุคคลผู้มลีักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) หรือ (๔)  
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
 (๕) เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอนัได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหโุทษ 
 
 

 มาตรา ๙๘  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี ้เป็นบุคคลต้องห้ามมิ
ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) ติดยาเสพตดิให้โทษ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใด ๆ  
 (๔) เป็นบุคคลผูม้ีลักษณะต้องหา้มมใิห้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 
๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 
 (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการ
ช่ัวคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง 
 (๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวัน
เลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิ
ลหุโทษ 
 (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๕๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๑๐) เป็นสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ   
 (๑๒) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรอืกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 (๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ตามมาตรา ๒๙๕  
 (๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมตติามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออก
จากต าแหน่งและยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติจนถึง
วันเลือกตั้ง 

 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 (๗) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดิน เพราะร่ ารวยผิดปกตหิรือมีทรัพยส์ินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ 
 (๘) เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจาก
ข้าราชการการเมือง  
 (๙) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น 
 (๑๐) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกภาพสิ้นสดุลงแล้วยังไม่เกินสองปี 
 (๑๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  
 (๑๒) เป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนญู กรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดนิ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 (๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ตามมาตรา ๒๖๓  
 (๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมตติามมาตรา ๒๗๔  ให้ถอดถอนออก
จากต าแหน่ง 

 (๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค า
พิพากษาอนัถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคกุเพราะกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม หรือ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยความผดิของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรอืความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า
โดยทุจรติตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน
ความผิดฐานเป็นผูผ้ลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย
การพนันในความผดิฐานเป็นเจ้ามอืหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
 (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการ
ทุจริตในการเลือกตั้ง  
 (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
นอกจากข้าราชการการเมือง 
 (๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกภาพสิ้นสดุลงยังไม่เกินสองปี 
 (๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจา้หน้าท่ีอื่นของรัฐ 
 (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ 
 (๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือ
มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 
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๕๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๑๔  อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละสี่ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๐๔  อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละสี่ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง 
 ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรค
การเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมไิด ้

 มาตรา ๙๙  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๑๑๗  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริม่
ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๐๕  ตรงกับบทบัญญตัิในมาตรา ๑๑๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๑๐๐  ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๑๑๘  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุด
ลง เมื่อ  
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร  
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๐๗  
 (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)  
 (๖) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑  
 (๗) ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  
 (๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก หรือพรรค
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมมีติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีส่ังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้พ้นจากการเปน็
สมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปน็สมาชิก ในกรณเีช่นนี้ ให้ถือว่า
สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมมีติ เว้นแต่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้อทุธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมอืงมีมติคัดค้านว่ามตดิังกล่าวมี
ลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่ามติ
ดังกล่าวมิได้มลีักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ให้ถือว่าสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนญู
วินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมลีักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม สมาชิกสภา 

 มาตรา ๑๐๖  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร  
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๐๑  
 (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๒  
 (๖) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖  
 (๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปน็สมาชิก หรือพรรคการเมือง
ที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของที่ประชุม
ร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรทีส่ังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพ้้นจากการเปน็สมาชิกของพรรค
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนบัแต่
วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมมีต ิเว้นแตส่มาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
ได้อุทธรณต์่อศาลรฐัธรรมนญูภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่พรรคการเมือง
มีมติ คดัค้านวา่มติดังกลา่วมลีักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ถ้าศาล
รัฐธรรมนญูวินิจฉยัว่ามติดังกล่าวมไิด้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม 
ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วนัที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัย แต่ถ้า
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผู้นัน้อาจเขา้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้
ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัย 
 

 มาตรา ๑๐๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๓ 
 (๕) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๙๗ 
 (๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ 
 (๗) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรือ
มาตรา ๑๘๕ 
 (๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก  
 (๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็น
สมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใน
กรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวนันับแต่วันท่ีพรรคการเมืองมีมติ 
ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วนัท่ีพ้นสามสิบวันดังกล่าว 
 (๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่
ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีค าสั่งยุบพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้
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๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ผู้แทนราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภ้ายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย   
 (๙) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมอืงที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
เป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนญูมีค าสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื
ว่าสิ้นสดุสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดหกสิบวันนั้น  
 (๑๐) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม
มาตรา ๙๖ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่
วุฒิสภามมีติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย แล้วแต่กรณี  
 (๑๑) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิวันโดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 (๑๒) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม (๗) ให้
มีผลในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีพระบรมราช
โองการแต่งตั้ง 

 (๘) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมอืงที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
เป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนญูมีค าสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้
ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดหกสิบวันนั้น  
 (๙) วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม
มาตรา ๙๑ หรือศาลฎีกามคี าสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ในกรณี
เช่นนี ้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนบัแต่วันท่ีวุฒิสภามมีติหรือศาลมี
ค าวินิจฉัยหรือค าสั่ง แล้วแต่กรณ ี 
 (๑๐) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิวันโดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 (๑๑) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  แม้จะมีการรอการ
ลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ 
ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วนัถัดจากวันท่ีครบก าหนดหกสิบ
วันน้ัน 
 (๑๑) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตตุามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา 
๒๓๕ วรรคสาม 
 (๑๒) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิวันโดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๓) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการ
ลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 

 มาตรา ๑๑๕  เมื่ออายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหา 
กษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึง่ต้องก าหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้น
ต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

 มาตรา ๑๐๗  ตรงกับบทบญัญัติในมาตรา ๑๑๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๑๐๒  เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง 
พระมหากษตัริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วันท่ีสภาผู้แทนราษฎรสิน้อายุ 
 การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๑๑๖  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะ
ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ใหม่  
 

 มาตรา ๑๐๘  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะ
ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ใหม ่ 
 

 มาตรา ๑๐๓  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะ
ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ใหม่เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป 
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๕๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่ง
ต้องก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตัง้
ทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งน้ันต้องก าหนดเป็นวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร  
 การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระท าได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์
เดียวกัน 

 การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่ง
ต้องก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตัง้
ทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับ
แต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร และวนัเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวัน
เดียวกันทั่วราชอาณาจักร  
 การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระท าได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์
เดียวกัน 

 การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา และ
ให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวในเหตกุารณ์เดียวกัน  
 ภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้
บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง
ทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกิน
หกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วันเลือกตั้ง
นั้นต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

   มาตรา ๑๐๔  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
เป็นเหตุใหไ้มส่ามารถจัดการเลือกตั้งตามวันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่กไ็ด้ แตต่้องจัด
ให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง 
แต่เพื่อประโยชน์ในการนับอายุตามมาตรา ๙๕ (๒) และมาตรา ๙๗ 
(๒) ให้นับถึงวันเลือกตั้งท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา 
๑๐๓ แล้วแต่กรณี  

 มาตรา ๑๑๙  เมื่อต าแหนง่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร
หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่ต าแหน่งที่ว่างเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในบญัชีรายชื่อที่พรรคการเมืองใดจัดท าขึ้นตามมาตรา ๙๙ ให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง ให้ผูม้ีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้นในล าดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน  
 (๒) ในกรณีที่ต าแหน่งที่ว่างเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ ให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนภายในสี่สิบหา้วันนับ
แต่วันท่ีต าแหน่งน้ันว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่
ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
 

 มาตรา ๑๐๙  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร
หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีต าแหน่ง
นั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปด
สิบวัน 
 (๒) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มี
ช่ืออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมา
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่ไม่ 
 

 มาตรา ๑๐๕  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร 
หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตราพระราช
กฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยูไ่ม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้น าความในมาตรา ๑๐๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 (๒) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผูม้ีชื่ออยู่ในล าดับ
ถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาภายในเจด็วันนับแต่วันท่ีต าแหน่งน้ันว่างลง หากไมม่ีรายชือ่
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๕๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๑) 
ให้เริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีผูเ้ข้ามาแทนนั้นได้รับการประกาศชื่อ ส่วน
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริม่
ตั้งแต่วันเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามา
แทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่
เหลืออยู ่

มีรายช่ือเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม 
(๑) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ส่วนสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูเ้ข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่วัน
ถัดจากวนัประกาศช่ือในราชกิจจานุเบกษา และใหส้มาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรผูเ้ข้ามาแทนต าแหนง่ที่ว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียง
เท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 
 
 (มาตรา ๑๐๙ (๒) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

เหลืออยู่ในบัญชีท่ีจะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู ่
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม 
(๑) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ส่วนสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่วันถัด
จากวันประกาศช่ือในราชกิจจานเุบกษา และให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู้เข้ามาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู ่
 การค านวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองส าหรับสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่เมื่อมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่
ว่าง ให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔ 

 มาตรา ๑๒๐  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว พระมหากษตัริยจ์ะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้
เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของ
พรรคตนมิไดด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรี และมจี านวนมากท่ีสดุในบรรดา
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมไิด้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่นอ้ย
กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน 
ราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
 ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภาผู้แทนราษฎรมลีักษณะที่
ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูเ้ป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองซึ่งไดร้ับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้น มิได้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มี
เสียงสนับสนุนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก  
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ แต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
 ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาด
คุณสมบัติดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง และให้น าบทบัญญตัิ 
 

 มาตรา ๑๑๐  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว พระมหากษตัริยจ์ะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัด
ของพรรคตนมไิด้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตร ีและมีจ านวนมากที่สดุใน
บรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตร ี
แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผูน้ าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
 ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะที่
ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรค
การเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิได้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียง
สนับสนุนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก  
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
 ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาด
คุณสมบัติดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้พระมหา 

 มาตรา ๑๐๖  ภายหลังทีค่ณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว พระมหากษตัริยจ์ะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ านวนสมาชิก
มากที่สุด และสมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร 
 ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้
วิธีจับสลาก  
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อ
ขาดคุณสมบตัิตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๑๑๘ (๑) 
(๒) (๓) หรือ (๔) ในกรณเีช่นนี้ พระมหากษตัริยจ์ะได้ทรงแต่งตั้ง
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณเีช่นนี้พระมหากษัตรยิจ์ะ
ได้ทรงแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 

กษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง 

ส่วนที่ ๓ 
วุฒิสภา 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๒๑  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง
จ านวนสองร้อยคน  
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และ
ยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวฒุิสภาขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 
 มาตรา ๑๒๒  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้ใช้เขตจังหวัดเป็น
เขตเลือกตั้ง  
 การค านวณเกณฑ์จ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี 
ให้ค านวณตามวิธีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ โดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๒๓  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน  
 การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับจนครบจ านวนสมาชิก
วุฒิสภาที่จะพึงมีได้ในจังหวัดนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา ๑๓๔  เมื่อต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่
อายุของวุฒิสภาจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
 สมาชิกวุฒิสภาผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุ
ของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

 มาตรา ๑๑๑  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนรวมหนึ่งร้อย
ห้าสิบคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน 
และมาจากการสรรหาเท่ากับจ านวนรวมข้างต้นหักด้วยจ านวนสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 
 ในกรณีทีม่ีการเพิ่มหรือลดจังหวัดในระหวา่งวาระของสมาชิก
วุฒิสภาทีม่าจากการเลือกตั้ง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกเท่าทีม่ีอยู ่
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และ
ยังมิได้มีการเลือกตั้งหรือสรรหาขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง แล้วแต่กรณี ให้
วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ท าให้สมาชิกวุฒิสภาไม่ครบจ านวน
ตามวรรคหนึ่ง แต่มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ให้ถือว่าวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน
ดังกล่าว แต่ต้องมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาใหไ้ดส้มาชิกวุฒิสภา
ครบจ านวนตามวรรคหน่ึงภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีมี
เหตุการณ์ดังกล่าว และใหส้มาชิกวุฒิสภาที่เข้ามานั้นอยู่ในต าแหน่ง
เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 
 มาตรา ๑๑๒  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแตล่ะจังหวัด ให้
ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และให้มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวดัละหนึง่
คน โดยให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มัครรับ
เลือกตั้งได้หนึ่งเสยีงและให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภา ให้ผูส้มัครรับ
เลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ก็แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีของวุฒิสภา 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเลือกตั้งและการหา
เสียงเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

 มาตรา ๑๐๗  วุฒิสภาประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสองร้อย
คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ ์อาชีพ ลักษณะ หรอืประโยชน์ร่วมกัน หรือท างาน
หรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการ
แบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับ
เลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุม่ใดกลุ่มหนึ่งได ้
 การแบ่งกลุ่ม จ านวนกลุ่ม และคณุสมบัติของบุคคลในแตล่ะ
กลุ่ม การสมัครและรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การ
ได้รับเลือก จ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุม่ การขึ้น
บัญชสี ารอง การเลื่อนบุคคลจากบญัชีส ารองขึ้นด ารงต าแหน่งแทน 
และมาตรการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจรติ
และเที่ยงธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ
ให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะก าหนดมิให้
ผู้สมคัรในแตล่ะกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะก าหนดใหม้ี
การคัดกรองผู้สมคัรรับเลือกด้วยวธิีการอื่นใดท่ีผู้สมัครรับเลือกมีส่วน
ร่วมในการคัดกรองก็ได้  
 การด าเนินการตามวรรคสอง ให้ด าเนินการตั้งแตร่ะดับอ าเภอ 
ระดับจังหวดั และระดบัประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทน
ปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ  
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไมค่รบตามวรรค
หนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่งว่างลง หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่
เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มรีายชื่อบุคคลที่
ส ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู ่
แต่ในกรณีที่มสีมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
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๖๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา ๑๒๐  เมื่อต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุ
ตามมาตรา ๑๑๙ ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ 
มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งหรือการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาในกรณีดังกล่าว และใหส้มาชิกวุฒิสภาผูเ้ข้า
มาแทนต าแหน่งที่ว่างลงนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่ว่างลงจะเหลือไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ด าเนินการเลือกตั้งหรือการสรรหาก็ได้ 
 

วุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ด าเนินการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีวุฒิสภามี
สมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผูไ้ดร้ับเลือก
ดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู ่
 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเปน็พระราชกฤษฎีกา และ
ภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ  ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเริ่มด าเนินการเพื่อเลือกไม่ช้า
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมผีลใช้บังคับ 
การก าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้น าความ
ในมาตรา ๑๐๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๒๔  ใหน าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ 
มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผมูีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม 

  

  มาตรา ๑๑๓  ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนญู ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
ซึ่งด ารงต าแหน่งไมต่่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา
มอบหมายจ านวนหนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครองสูงสดุที่ท่ีประชุม
ใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
ท าหน้าที่สรรหาบคุคลตามมาตรา ๑๑๔ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับบญัชีรายช่ือจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแจ้งผลการ
สรรหาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูไ้ดร้ับการสรรหาเป็น
สมาชิกวุฒิสภา 
 ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองให้กรรมการผู้หนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  ให้
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 
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๖๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๑๔  ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาด าเนินการ
สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผู้ได้รับการเสนอช่ือจากองค์กร 
ต่าง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิการตามอ านาจหน้าท่ีของวุฒิสภาเป็น
สมาชิกวุฒิสภาเท่าจ านวนที่จะพึงมีตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๑๑  
วรรคหนึ่ง 
 ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความรู้ ความ
เช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
วุฒิสภาเป็นส าคัญ  และให้ค านึงถึงองค์ประกอบจากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน โอกาสและความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ สัดส่วนของบุคคลในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน 
รวมทั้งการให้โอกาสกับผูด้้อยโอกาสทางสังคมด้วย 
 หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 มาตรา ๑๒๕  บุคคลผู้มีคณุสมบตัดิังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง   
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า  
 (๔) มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๑๐๗ (๕) 
 มาตรา ๑๒๖ บุคคลผูม้ีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิ
ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
 (๑) เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหนง่อื่นของพรรคการเมือง  
 (๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วยงั
ไม่เกินหน่ึงปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบญัญตัิแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง  

 มาตรา ๑๑๕  บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้า
รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณใ์นวันสมัครรับเลือกตั้งหรือ
วันท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า  
 (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปนี้ด้วย 
  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่มัครรับเลือกตั้ง 
  (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 

 มาตรา ๑๐๘  สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 ก. คุณสมบัต ิ
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมคัรรับเลือก 
  (๓) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ หรือ
ท างานในด้านที่สมัคร ไม่น้อยกว่าสิบปี หรือเป็นผู้มลีักษณะตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
  (๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมคีวาม
เกี่ยวพนักับพื้นที่ท่ีสมคัรตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่บัญญตัิไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๔) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 
 มาตรา ๑๒๖  บุคคลผูมีลักษณะดงัตอไปนี้เปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑) เปนสมาชิกหรือผดู ารงต าแหนงอื่นของพรรคการเมือง 
 (๒) เปนสมาชิกสภาผแูทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรและพนจากการเปนสมาชิกสภาผแูทนราษฎรมาแลวยังไม
เกินหนึง่ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๓) เปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบญัญตัิแหงรัฐ
ธรรมนญูนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวกอนการสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๔) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ 
(๑๔) 
 มาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง  สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรหีรือ
ข้าราชการการเมืองอื่นมิได้  
 

  (ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๕) ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบตุรของผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง
หรือเคยเป็นสมาชิกหรือเคยด ารงต าแหน่งและพ้นจากการเป็น
สมาชิกหรือการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแล้วยังไม่
เกินห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันท่ีไดร้ับการเสนอช่ือ 
 (๗) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่
เกินห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันท่ีไดร้ับการเสนอช่ือ 
 (๘) เป็นบุคคลต้องหา้มมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 
 (๙) ไม่เป็นรัฐมนตรีหรอืผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือเคยเป็นแต่พ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วยังไมเ่กินห้าป ี
 มาตรา ๑๑๖ วรรคหนึ่ง  สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองอื่น หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มิได้  

  (๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
มาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) 
(๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) 
  (๒) เป็นข้าราชการ 
  (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้น
จากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวัน
สมัครรับเลือก 
  (๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
  (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง 
เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารงต าแหนง่ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
  (๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น
รัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนบัถึงวันสมัครรบัเลือก 
  (๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
  (๘) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ในองค์กรอิสระ 
  (๙) เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๑๓๐  อายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละหกปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง  
 มาตรา ๑๓๒  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริม่ตั้งแต่วัน
เลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๑๗  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
เริ่มตั้งแต่วันที่มกีารเลือกตั้งสมาชิกวฒุิสภา และสมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาทีม่าจากการสรรหาเริม่ตั้งแตว่ันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศผลการสรรหา 
 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีก าหนดคราวละหกปีนับแต่
วันเลือกตั้ง หรือวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ 
 

 มาตรา ๑๐๙  อายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละหา้ปีนับแต่
วันประกาศผลการเลือก 
 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริม่ตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 
 เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสดุลง ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในต าแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมสีมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๖๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
สรรหา แล้วแต่กรณ ีโดยสมาชิกวฒุิสภาจะด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกินหนึ่งวาระไม่ได ้
 ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม ่

 มาตรา ๑๓๑  เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสดุลง พระมหากษัตริย์
จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่
เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ซึ่งต้องก าหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนบั
แต่วันท่ีอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งต้องก าหนดเป็นวัน
เดียวกันทั่วราชอาณาจักร  
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๑๖๘ ใหส้มาชิก
วุฒิสภาที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรค
หนึ่ง ท าหน้าท่ีต่อไปจนกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเขา้
รับหน้าที ่

 มาตรา ๑๑๘  เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
สิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
ซึ่งต้องก าหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่วาระของสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนด
เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร  
 เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเริม่การสรรหาและ
ระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต้องท าการสรรหาให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การสรรหาสิ้นสดุลง 

 มาตรา ๑๑๐  เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสดุลง ให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคห้า  
 

 มาตรา ๑๓๓  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา  
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๒๕  
 (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๖  
 (๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๗  
 (๗) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๘   
 (๘) วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม
มาตรา ๙๖ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่
วุฒิสภามมีติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย แล้วแต่กรณี  
 
 

 มาตรา ๑๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๑๕ 
 (๕) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ 
หรือมาตรา ๒๖๖ 
 (๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
หรือศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ 
หรือศาลฎีกามีค าสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔๐ 
วรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามี
มติหรือศาลมีค าวินิจฉัยหรือมีค าสั่ง แล้วแต่กรณี  
 
 

 มาตรา ๑๑๑  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๐๘ 
 (๕) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิวันโดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
 (๖) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ 
เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหโุทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๗) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๓ หรือกระท าการ
อันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรอืมาตรา ๑๘๕ 
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๖๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๙) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิวัน โดยไมไ่ด้รบั
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา  
 (๑๐) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๗) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัย
ประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา  
 (๘) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการ
ลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 (๘) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา 
๒๓๕ วรรคสาม 

 มาตรา ๑๒๗ วรรคสอง  บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินหน่ึงปี เว้นแต่
สมาชิกภาพสิ้นสดุลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑) จะเป็นรัฐมนตรีหรือ
ข้าราชการการเมืองอื่นมิได ้

 มาตรา ๑๑๖  วรรคสอง  บุคคลผูเ้คยด ารงต าแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็น
รัฐมนตรี หรือผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง มิได ้

 มาตรา ๑๑๒  บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกภาพสิ้นสดุลงมาแล้วยังไมเ่กินสองปี จะเป็นรัฐมนตรหีรือผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมิได้ เวน้แต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

   มาตรา ๑๑๓  สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝห่รือยอมตนอยู่ใต้
อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ 

 มาตรา ๑๓๕  ในการพิจารณาเลอืก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน า หรือให้
ความเห็นชอบ ให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตามมาตรา 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 ท า
หนา้ที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
อันจ าเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป  
 การด าเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
วิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 

 มาตรา ๑๒๑  ในการที่วุฒิสภาจะพิจารณาให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งใดตามบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญูนี ้ให้วุฒิสภาแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ
ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไ้ด้รับการเสนอช่ือ
ให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
อันจ าเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป  
 การด าเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
วิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 

 

ส่วนที่ ๕ 
บทท่ีใช้แก่สภาทั้งสอง 

ส่วนที่ ๔ 
บทท่ีใช้แก่สภาทั้งสอง 

ไม่มีการแก้ไข 
 

 มาตรา ๑๔๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย และต้องปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย 
 

 มาตรา ๑๒๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ 
มอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดย
ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

 มาตรา ๑๑๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไมอ่ยู่ในความผูกมดัแห่งอาณตัิ
มอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกนัแห่งผลประโยชน ์



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๖๒ วรรคสอง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอสิระ
จากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลง
มติในการอภิปรายไมไ่ว้วางใจ 

 

 มาตรา ๑๕๐  ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
ด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้  
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต เพื่อประโยชนส์่วนรวมของปวงชนชาว
ไทย ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ” 

 มาตรา ๑๒๓  ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห่งสภาทีต่นเป็น
สมาชิกด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี ้ 
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน 
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ” 

 มาตรา ๑๑๕  ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห่งสภาทีต่นเป็น
สมาชิกด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี ้
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน 
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ” 

 มาตรา ๑๕๑  สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาแตล่ะสภา มปีระธาน 
สภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษตัริย์ทรง
แต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา 
 

 มาตรา ๑๒๔  วรรคหนึง่  สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาแต่ละ
สภา มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา  
 วรรคห้า  ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือด ารงต าแหน่ง
ใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได ้

 มาตรา ๑๑๖  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแตล่ะสภา มี
ประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา 
 ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบรหิารหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรค
การเมืองขณะเดยีวกันมิได ้

 มาตรา ๑๕๒ วรรคหนึ่ง  ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรด ารงต าแหน่งจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา   
 วรรคสอง ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารงต าแหน่ง
จนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒสิภาใหม่ 

 มาตรา ๑๒๔ วรรคสอง  ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรด ารงต าแหน่งจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา  
 วรรคสาม  ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารงต าแหน่ง
จนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒสิภาใหม ่
 

 มาตรา ๑๑๗  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ด ารงต าแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร 
 ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารงต าแหน่งจนถึงวันสิ้น
อายุของวุฒิสภา เว้นแต่ในระหว่างเวลาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม 
ให้ประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบตัิ
หน้าท่ีต่อไป  

 มาตรา ๑๕๒ วรรคสาม  ประธานและรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เมื่อ  
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก  
 (๒) ลาออกจากต าแหน่ง  
 

 มาตรา ๑๒๔ วรรคสี่  ประธานและรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระตามวรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณ ีเมื่อ  
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 
 (๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
 

 มาตรา ๑๑๘  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
และประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระตามมาตรา ๑๑๗ เมื่อ 
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 
 (๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการ
การเมืองอื่น  
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก 

 (๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตร ีหรือข้าราชการ
การเมืองอื่น 
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการ
ลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท  

 (๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการ
การเมืองอื่น 
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอ
การลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหโุทษ 
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 มาตรา ๑๕๓  ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
รองประธานมีอ านาจหน้าท่ีตามทีป่ระธานมอบหมายและปฏิบตัิหนา้ที่
แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ท าหน้าที่
แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี  
 มาตรา ๑๕๔  เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานและรองประธานวุฒสิภาไม่อยู่ในที่ประชุม ใหส้มาชิกแห่ง
สภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 

 มาตรา ๑๒๕  ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภามีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ รองประธานมีอ านาจหนา้ที่ตามที่ประธานมอบหมายและ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไมส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได ้ 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ท าหน้าที่
แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี  
 เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน
และรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ 
เลือกกันเองให้สมาชิกคนหน่ึงเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 

 มาตรา ๑๑๙  ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
มีหน้าที่และอ านาจด าเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ รองประธานสภามีหน้าที่และอ านาจตามที่ประธานสภา
มอบหมาย และปฏิบตัิหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่
อยูห่รือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ท าหน้าที่
แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน
และรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ 
เลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 

 มาตรา ๑๕๕  การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุม
วุฒิสภาต้องมสีมาชิกมาประชุมไมน่้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจงึจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณี
การพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา 
๑๘๔ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภาจะก าหนดเรื่ององค์ประชุมไว้ใน
ข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้  
 มาตรา ๑๕๖  การลงมติวินิจฉัยขอ้ปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้าง
มากเป็นประมาณ เว้นแต่ที่มีบญัญตัิไว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนญูนี้  
 สมาชิกคนหนึ่งย่อมมเีสยีงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา 
ต้องจัดให้มีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน 

 มาตรา ๑๒๖  การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุม
วุฒิสภาต้องมสีมาชิกมาประชุมไมน่้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา จงึจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ใน
กรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา ๑๕๖ และ
มาตรา ๑๕๗ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะก าหนดเรื่ององค์
ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได ้ 
 การลงมติวินจิฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็น
ประมาณ  เว้นแต่ที่มีบัญญตัิไว้เปน็อย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี ้
 สมาชิกคนหนึ่งย่อมมเีสยีงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธาน
วุฒิสภา ต้องจัดให้มีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก

 มาตรา ๑๒๐  การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุม
วุฒิสภาต้องมสีมาชิกมาประชุมไมน่้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา จงึจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ใน
กรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
จะก าหนดองค์ประชุมไว้ในข้อบังคบัเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 การลงมติวินจิฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ 
เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญ 
 สมาชิกคนหนึ่งย่อมมเีสยีงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ
สมาชิกแตล่ะคน ต้องเปดิเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่
กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๖๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และเปดิเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในท่ีที่ประชาชนอาจเข้าไปตรวจสอบได้ 
เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลบั  
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งใด ให้กระท าเป็นการลับ เว้นแต่ทีม่ีบัญญัติไวเ้ป็นอย่าง
อื่นในรัฐธรรมนญูนี้ และสมาชิกยอ่มมีอิสระและไม่ถูกผูกพันโดยมติ
ของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด 

แต่ละคน และเปิดเผยบันทึกดังกลา่วไว้ในที่ท่ีประชาชนอาจเข้าไป
ตรวจสอบได ้เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 
 การออกเสยีงลงคะแนนเลือกหรือใหค้วามเห็นชอบให้บคุคลด ารง
ต าแหน่งใด ให้กระท าเป็นการลบั  เวน้แต่ที่มีบญัญัตไิว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนญูนี ้และสมาชิกย่อมมีอิสระและไม่ถูกผูกพันโดยมติของพรรค
การเมืองหรืออาณตัิอื่นใด 

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งใด ให้กระท าเป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่าง
อื่นในรัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๑๕๙  ภายในสามสิบวันนบัแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกไดม้าประชุม
ครั้งแรก  
 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามญั 
นิติบัญญตัิ  
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญทั่วไป ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามญันิติบญัญตัิให้สภาผู้แทน 
ราษฎรเป็นผู้ก าหนด ในกรณีที่การเริม่ประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึง่มี
เวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งรอ้ยห้าสิบวัน จะไม่มีการประชุมสมยั
สามัญนติิบัญญัตสิ าหรบัปีนั้นก็ได ้
 ในสมัยประชุมสามัญนติิบัญญัติ ให้รัฐสภาด าเนินการประชุมได้
เฉพาะกรณีที่บัญญตัิไว้ในหมวด ๒ หรือการพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระ
ราชก าหนด การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การให้
ความเห็นชอบหนังสือสญัญา การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้
บุคคลด ารงต าแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง การตั้ง
กระทู้ถาม และการแกไ้ขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญู เว้นแต่รัฐสภาจะมมีติให้
พิจารณาเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสยีงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  
 มาตรา ๑๖๐  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มี
ก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยีส่ิบวัน แต่พระมหากษตัริยจ์ะโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปกไ็ด้  
 

 มาตรา ๑๒๗  ภายในสามสิบวันนบัแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกไดม้า
ประชุมครั้งแรก  
 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามญั
นิติบัญญตั ิ 
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญทั่วไป ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนติิบัญญัติใหส้ภาผู้แทน 
ราษฎรเป็นผู้ก าหนด ในกรณีที่การเริม่ประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลา
จนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสบิวัน จะไม่มกีารประชุมสมัยสามัญ
นิติบัญญัติส าหรับปีนั้นก็ได ้
 ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัต ิให้รัฐสภาด าเนินการประชุมได้
เฉพาะกรณีที่บัญญตัิไว้ในหมวด ๒ หรือการพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ การอนุมัติพระ
ราชก าหนด การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การรับฟัง 
ค าช้ีแจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้
ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าแหน่ง การตั้งกระทู้ถาม และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เว้นแต่
รัฐสภาจะมีมติให้พิจารณาเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  
 สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดเวลา
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ขยายเวลาออกไปก็ได ้
 

 มาตรา ๑๒๑  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ให้มีการ
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 
 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้
มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แตพ่ระมหากษตัริย์จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได ้
 การปิดสมัยประชุมสามัญประจ าปกี่อนครบก าหนดเวลาหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน จะกระท าได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปคีรั้ง
ที่สอง ให้เป็นไปตามทีส่ภาผู้แทนราษฎรก าหนด แต่ในกรณีที่การ
ประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไมเ่พียง
พอทีจ่ะจัดให้มีการประชุมสมัยประชุมสามญัประจ าปีครั้งท่ีสอง จะ
ไม่มีการประชุมสมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีสองส าหรับปีนั้นก็ได้ 
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๖๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยีส่ิบวัน 
จะกระท าได้แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

 การปิดสมัยประชุมสมัยสามญัก่อนครบก าหนดเวลาหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน จะกระท าได้แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

 มาตรา ๑๖๑  พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรง
เปิดและทรงปิดประชุม  
 พระมหากษตัริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงท ารัฐพิธีเปิด
ประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครัง้แรกตาม มาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง 
ด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาท
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ มาท ารัฐพิธีก็ได้  
 มาตรา ๑๖๒  เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
พระมหากษตัริย์จะทรงเรยีกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมยั
วิสามัญกไ็ด้  
 มาตรา ๑๖๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๓ การเรียกประชุม การ
ขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระท าโดยพระราช
กฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๒๘  พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรง
เปิดและทรงปิดประชุม  
 พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงท ารัฐพิธีเปิด
ประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง 
ด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่ง
บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ มาท ารัฐพิธีก็ได้  
 เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษตัริย์จะ
ทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญกไ็ด ้
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๙ การเรียกประชุม การขยายเวลา
ประชุม และการปดิประชุมรัฐสภา ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

 มาตรา ๑๒๒  พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรง
เปิดและทรงปิดประชุม 
 พระมหากษตัริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงท ารัฐพิธีเปิด
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปคีรั้งแรกด้วยพระองค์เอง หรือจะ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะ
แล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้แทนพระองค์ มาท ารัฐพิธีก็ได้ 
 เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษตัริย์จะ
ทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญกไ็ด ้
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๖ การเรียกประชุม 
การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระท าโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๖๓  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้ง
สองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร มีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มี
สิทธิเข้าช่ือร้องขอให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช
โองการประกาศเรยีกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวสิามญัได้  
 ค าร้องขอดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานรัฐสภา  
 ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบงัคมทูลและลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 

 มาตรา ๑๒๙  ตรงกับความในมาตรา ๑๖๓ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

 มาตรา ๑๒๓  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มจี านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้น าความกราบบังคมทูลเพือ่
มีพระบรมราชโองการประกาศเรยีกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม
สมัยวสิามัญได้  
 ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบงัคมทูลและลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 

 มาตรา ๑๕๗  ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทีป่ระชุมวุฒิสภา หรอื
ที่ประชุมรว่มกนัของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกลา่วถ้อยค าใดในทางแถลง
ข้อเท็จจริง แสดงความ คดิเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเปน็เอกสทิธิ์
โดยเดด็ขาด ผู้ใดจะน าไปเปน็เหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด
มิได้  
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยค าในการ
ประชุมที่มกีารถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวทิยุโทรทศัน์ หาก

 มาตรา ๑๓๐  ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชมุวุฒิสภา 
หรือท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยค าใด
ในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน 
ย่อมเป็นเอกสิทธิโ์ดยเด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว
สมาชิกผู้นั้นในทางใดมไิด ้ 
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยค าในการ
ประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หาก

 มาตรา ๑๒๔  ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ท่ีประชุม
วุฒิสภา หรือท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยค า
ใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง
ลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุ
ฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ มิได ้
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยค าในการ
ประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือ
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๗๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าว
ถ้อยค านัน้มีลกัษณะเปน็ความผดิทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งตอ่
บุคคลอื่น  ซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรอืสมาชิกแห่งสภานั้น   
 ในกรณตีามวรรคสอง ถา้สมาชิกกล่าวถ้อยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้
บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรหีรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสยีหาย ให้
ประธานแห่งสภานั้นจดัให้มกีารโฆษณาค าช้ีแจงตามที่บุคคลนัน้ร้องขอ
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก าหนดในขอ้บงัคับการประชุมของสภา
นั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบคุคลในการฟ้องคดีต่อศาล  
 มาตรา ๑๕๘  เอกสิทธิ์ท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรา ๑๕๗ ย่อมคุ้มครองไป
ถึงผู้พิมพ์และผูโ้ฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรอืรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุม้ครองไปถึงบุคคล
ซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคดิเหน็
ในที่ประชุมตลอดจนผูด้ าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทาง
วิทยุกระจายเสียงหรอืวิทยโุทรทศันท์ี่ไดร้ับอนญุาตจากประธานแห่งสภา
นั้น ด้วย โดยอนโุลม 

ถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าว
ถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่ง
ต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 
 ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยค าใดที่อาจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความ
เสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจดัให้มีการโฆษณาค าช้ีแจงตามที่
บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
ข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล  
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานี้ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้
โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่
ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
ตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดย
อนุโลม 

ทางอื่นใด หากถ้อยค าที่กล่าวในท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณ
รัฐสภา และการกล่าวถ้อยค านั้นมลีักษณะเป็นความผิดทางอาญา
หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิก
แห่งสภานั้น 
 ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยค าใดที่อาจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความ
เสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจดัให้มีการโฆษณาค าช้ีแจงตามที่
บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
ข้อบังคับการประชุมของสภานั้น  ท้ังนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของ
บุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรานี้ ยอ่มคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และ
ผู้โฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บังคับของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่ง
ประธานในท่ีประชุมอนญุาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุม ตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภา
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยโุทรทัศน์หรือทางอื่นใดซึ่งไดร้ับ
อนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นดว้ยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๖๕  ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คมุขัง หรือ
หมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการ
สอบสวนในฐานะทีส่มาชิกผู้นั้นเปน็ผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่ใน
กรณีที่ได้รับอนญุาตจากสภาทีผู่้นัน้เป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระท าความผดิ  
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในขณะกระท าความผดิ ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาทีผู่้นั้นเปน็
สมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้
ปล่อยผู้ถูกจับได้  
 มาตรา ๑๖๖  ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัย
ประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมไิด้ เว้นแตจ่ะ

 มาตรา ๑๓๑  ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือ
หมายเรยีกตัวสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการ
สอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดอีาญา เว้นแต่ในกรณี
ที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะ
กระท าความผิด  
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในขณะกระท าความผดิ ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาทีผู่้นั้นเปน็
สมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้
ปล่อยผู้ถูกจับได ้ 
 ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดี
นั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้น

 มาตรา ๑๒๕  ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คมุขัง หรือ
หมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปท าการ
สอบสวนในฐานะทีส่มาชิกผู้นั้นเปน็ผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นการจบัในขณะ
กระท าความผิด 
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในขณะกระท าความผดิ ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาทีผู่้นั้นเปน็
สมาชิกโดยพลัน  และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา ประธานแหง่
สภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับเพื่อให้มาประชุมสภาได้ 
 ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังใน
ระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยูก่่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัย
ประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้รับอนญุาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกีย่วกับ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา  
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดก้ระท าก่อนมีค าอ้างว่าจ าเลย
เป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ยอ่มเป็นอันใช้ได้  
 มาตรา ๑๖๗  ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึง
สมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรอืศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อย
ทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเปน็สมาชิกได้ร้องขอ  
 ค าสั่งปล่อยตามวรรคหนึ่งให้มผีลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึง
วันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม 

เป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เปน็การขดัขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดก้ระท าก่อนมีค าอ้างว่า
จ าเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่งย่อมเป็นอันใช้ได ้
 ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังใน
ระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยูก่่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัย
ประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณ ีต้องสั่งปล่อยทันทีถ้า
ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ 
 ค าสั่งปล่อยใหม้ีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสดุท้าย
แห่งสมัยประชุม 

ถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้มี
ประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่กไ็ด้ 
 ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะ
พิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แตต่้องไมเ่ป็นการ
ขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 
 

 มาตรา ๑๖๘  ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสดุลง
หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ จะมกีารประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต่เปน็
กรณีดังต่อไปนี้  
 (๑) การประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหนา้ที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๒๓ โดยถือคะแนน
เสียงจากจ านวนสมาชิกของวุฒิสภา  
 (๒) การประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหนา้ที่เลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน า 
หรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตามมาตรา 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) การประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหนา้ที่พิจารณาและมีมติให้ถอด
ถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๑๓๒  ในระหวา่งที่อายุของสภาผูแ้ทนราษฎรสิน้สดุลงหรือ
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามไิด้ เว้นแต่เป็นกรณี
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) การประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๑๘๙ โดยถือคะแนน
เสียงจากจ านวนสมาชิกของวุฒิสภา  
 (๒) การประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหนา้ที่พิจารณาให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี ้
 (๓) การประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหนา้ที่พิจารณาและมีมติให้
ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๑๒๖  ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วย
เหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่น
ใด จะมีการประชุมวุฒสิภามไิด้ เวน้แต่ 
 (๑) มีกรณีทีร่ัฐสภาต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๑๗๗   
 (๒) มีกรณีที่วุฒสิภาต้องประชุมเพือ่ท าหน้าท่ีพิจารณาให้
บุคคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญู 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้วุฒิสภาด าเนินการประชุมได้ โดย
ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช
โองการประกาศเรยีกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวสิามญั 
และให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
 ในกรณีตาม (๑) ให้วุฒิสภาท าหนา้ที่รัฐสภา แต่การให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา ๑๗๗ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของวุฒิสภา 
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๗๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๘๘  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุม
วุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตาม
ลักษณะที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา แต่ถ้า
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจ านวนสมาชิกของทั้งสองสภาเท่าท่ีมีอยู่
รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

 มาตรา ๑๓๓  ตรงกับความในมาตรา ๑๘๘ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๑๒๗  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุม
วุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผย
ตามลักษณะที่ก าหนดไว้ในข้อบังคบัการประชุมแต่ละสภา แต่ถ้า
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภา แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

 มาตรา ๑๙๑  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอ านาจตรา
ข้อบังคับการประชุมเกีย่วกับการเลือกและการปฏิบตัิหน้าที่ของ
ประธานสภา รองประธานสภา เรือ่งหรือกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการสามญัแตล่ะชุด การปฏิบัติหนา้ที่และองค์
ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู การ
เสนอญตัติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ 
การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การ
รักษาระเบียบและความเรียบร้อย ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและ
กรรมาธิการ และกจิการอื่นเพื่อด าเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้
 มาตรา ๑๙๐  การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติที่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามสีาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา 
หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎรมิได้พจิารณาโดย
กรรมาธิการเตม็สภา ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวสิามญั
ขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด 

 มาตรา ๑๓๔  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจตราข้อบังคับ
การประชุมเกี่ยวกบัการเลือกและการปฏิบัติหนา้ที่ของประธานสภา รอง
ประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมาธิการ
สามญัแต่ละชุด การปฏิบัติหนา้ที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ 
วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูและร่างพระราชบญัญัติ การเสนอญัตต ิการปรกึษา การ
อภิปราย การลงมติ การบนัทึกการลงมติ การเปดิเผยการลงมต ิการตั้ง
กระทู้ถาม การเปดิอภปิรายทั่วไป การรักษาระเบยีบและความเรยีบร้อย 
และการอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  รวมทั้งมีอ านาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกจิการอื่นเพื่อด าเนินการตาม
บทบัญญตัิแห่งรฐัธรรมนญูนี ้
 มาตรา ๑๕๒  การพิจารณาร่างพระราชบญัญัตทิี่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรวินิจฉยัว่ามสีาระส าคญัเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุ
หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎรมไิด้พจิารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวสิามญัขึ้น
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกีย่วกับบุคคลประเภทนั้นมีจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสดัส่วน
หญิงและชายที่ใกลเ้คียงกัน 

 มาตรา ๑๒๘  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจตรา
ข้อบังคับการประชุมเกีย่วกับการเลือกและการปฏิบตัิหน้าที่ของ
ประธานสภา รองประธานสภา เรือ่งหรือกิจการอันเป็นหน้าท่ีและ
อ านาจของคณะกรรมาธิการสามญัแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าท่ีและ
องค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูและร่างพระราช 
บัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ  
การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม  
การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และ
การอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอ านาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธกิาร และกิจการอื่นเพื่อด าเนินการ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญู 
 ในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกีย่วกับการตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร
วินิจฉัยว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคน
พิการหรือทุพพลภาพ ต้องก าหนดให้บุคคลประเภทดังกล่าวหรือ
ผู้แทนองค์กรเอกชนท่ีท างานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรง ร่วม
เป็นกรรมาธิการวสิามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด และในส่วนท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติทีผู่้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าช่ือเสนอ ต้องก าหนดให้ผู้แทน
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบญัญัตดิังกล่าวร่วม 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เป็นกรรมาธิการวสิามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 

 มาตรา ๑๘๙  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอ านาจเลือก
สมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ านาจ
เลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ เพื่อกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภา แล้วรายงานต่อสภา มติตั้งคณะ 
กรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่
ซ้ าหรือซ้อนกัน  
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงยอ่มมีอ านาจออกค าสั่งเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด มาแถลงข้อเท็จจริง หรือ
แสดงความเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาอยู่นั้นได ้
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับ
บัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานท่ีบุคคลนั้นสังกัดทราบและมีค าสั่งให้
บุคคลนั้นด าเนินการตามวรรคสอง เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับความ 
ปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นการ
ปฏิบัติตามวรรคสอง  
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ให้
คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท าหน้าท่ีตามมาตรานี้ด้วย  
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด ต้องมีจ านวนตามหรือใกลเ้คียงกับอัตราส่วนของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแตล่ะพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรค
การเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร  
 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๙๑ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ก าหนดอัตราส่วน
ตามวรรคห้า 

 มาตรา ๑๓๕  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจเลือก
สมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ านาจเลือก
บุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ เพื่อกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อัน
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการหรอืเรื่องให้ชัดเจนและไมซ่้ าหรือ
ซ้อนกัน  
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมอี านาจออกค าสั่งเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาอยู่นั้นได ้และให้ค าสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่
กฎหมายบญัญตัิ  แต่ค าสั่งเรียกเช่นว่าน้ันมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษา
หรือตุลาการที่ปฏิบตัิตามอ านาจหน้าท่ีในกระบวนวิธีพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีหรือการบรหิารงานบุคคลของแต่ละศาล  และมิให้
ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรอืกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญที่ปฏิบตัิตามอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในแต่ละองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนญูหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญู แล้วแต่กรณ ี
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับ
บัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานท่ีบุคคลนั้นสังกัดทราบและมีค าสั่งให้
บุคคลนั้นด าเนินการตามวรรคสอง เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้น
การปฏิบัตติามวรรคสอง  
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคล
ผู้กระท าหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย  

 มาตรา ๑๒๙  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจเลือก
สมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ านาจ
เลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา ๑๓๗ เพื่อกระท า
กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจรงิ หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และ
รายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภาก าหนด  
 การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของสภา และ
หน้าท่ีและอ านาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการกด็ี ในการ
ด าเนินการของคณะกรรมาธิการกด็ี ต้องไม่เป็นเรื่องซ้ าซ้อนกัน  ใน
กรณีที่การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาใน
เรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นหน้าท่ีของประธานสภาที่จะต้อง
ด าเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันด าเนินการ  
 ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอ านาจหรือ
มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระท าการแทนมไิด ้
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมอี านาจเรียกเอกสารจาก
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ
ศึกษาอยู่นั้นได้ แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือ
ตุลาการที่ปฏิบัตติามหน้าท่ีหรือใช้อ านาจในกระบวนวิธีพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้
ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบญัญัติ
ในรัฐธรรมนญูหรือตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่
กรณ ี
 ให้เป็นหน้าท่ีของรัฐมนตรีทีร่ับผดิชอบในกิจการที่คณะ 
กรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรอืศึกษา ที่จะต้องสั่งการให้



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๗๕ วรรคสอง  คณะกรรมาธิการร่วมกันอาจเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบญัญัตหิรือร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ และเอกสิทธ์ิที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท าหน้าที่ตาม
มาตรานีด้้วย 

 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด ต้องมีจ านวนตามหรือใกลเ้คียงกับอัตราส่วนของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแตล่ะพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรค
การเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร  
 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๓๔ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ก าหนดอตัราส่วนตาม
วรรคห้า 
 มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง  คณะกรรมาธิการร่วมกันอาจเรยีก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได ้และเอกสิทธิ์ท่ี
บัญญัตไิว้ในมาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท าหน้าที่
ตามมาตรานีด้้วย  
 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดหรือในก ากับ ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร 
หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก 
 ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม 
รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงาน
การศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ 
เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มมีติมิใหเ้ปิดเผย 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรา ๑๒๔ ให้คุ้มครองถึงบุคคล
ผู้กระท าหน้าที่และผู้ปฏิบตัิตามค าเรียกตามมาตรานีด้้วย 
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด ต้องมีจ านวนตามหรอืใกล้เคียงกับอตัราสว่นของจ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 
 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๒๘ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ก าหนดอัตราส่วน
ตามวรรคแปด 

 ส่วนที ่๖ 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 

  มาตรา ๑๓๘  ให้มีพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามต ิ
 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๑๓๐  ให้มีพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการไดม้าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการ
แผ่นดิน 
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  
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๗๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการ
แผ่นดิน 
 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  มาตรา ๑๓๙  ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญจะ
เสนอได้ก็แต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ 
 (๓) ศาลรัฐธรรมนญู ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

 มาตรา ๑๓๑  ร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญจะ
เสนอได้ก็แต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาล
รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอสิระทีเ่กีย่วข้อง 
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 

  มาตรา ๑๔๐  การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้กระท าเป็นสาม
วาระ ดังต่อไปนี ้
 (๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ และ
ในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา ให้ถือเสียงข้างมากของ
แต่ละสภา 
 (๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของ 
แต่ละสภา 
 

 มาตรา ๑๓๒  ร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 
นอกจากทีบ่ัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ให้กระท าเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ  
 (๑) การเสนอร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูให้เสนอ
ต่อรัฐสภา และใหร้ัฐสภาประชุมรว่มกันเพื่อพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แลว้เสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสบิ
วัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่
ของรัฐสภา ถ้าท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตาม
ร่างที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑ 
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๗๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๖ ส่วนที ่๗ การตราพระราชบัญญตั ิ
มาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๔๑  เมื่อรัฐสภาให้ความเหน็ชอบกับร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูแล้ว ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูที่วนิิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู ให้
ข้อความที่ขัดหรือแย้งน้ันเป็นอันตกไป  ในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความ
ดังกล่าวเป็นสาระส าคญัหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญู ให้
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป 
 ในกรณีที่ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลท าให้ข้อความที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูเป็นอันตกไปตามวรรคสอง ให้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามล าดับ  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้สภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ได้ โดยมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา แล้วให้นายกรัฐมนตรี
ด าเนินการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แล้วแต่
กรณี ต่อไป 

 (๒) ภายในสิบหา้วันนับแต่วันท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร
อิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น ในกรณีทีศ่าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง ไม่มขี้อทักท้วงภายในสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาด าเนนิการต่อไป 
 (๓) ในกรณีทีศ่าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอสิระที่
เกี่ยวข้อง เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูที่รัฐสภาให้
ความเห็นชอบมีข้อความใดขดัหรอืแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท าใหไ้ม่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีให้ถูกต้องตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญได้ ให้
เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ไดร้ับความเห็น
ดังกล่าว  ในการนี้ ให้รัฐสภามีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของ
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนญู หรือองค์กรอิสระ ตามทีเ่ห็นสมควรได้ 
และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้รฐัสภาด าเนินการต่อไป 
 

 ส่วนที ่๗ 
การตราพระราชบัญญัติ 

 

 มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๐ ร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอ
ได้ก็แตโ่ดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี  แต่รา่ง 
 

 มาตรา ๑๔๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบัญญัติ
จะเสนอได้ก็แต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายีส่ิบคน 

 มาตรา ๑๓๓  ร่างพระราชบัญญตัิให้เสนอต่อสภาผู้แทน 
ราษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็แตโ่ดย 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายีส่ิบคน 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอได้
ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี  
 วรรคสอง การเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะกระท าไดเ้มื่อ
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติใหเ้สนอได้
และต้องมสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่ายี่สิบคนรับรอง   
 มาตรา ๑๗๒  ร่างพระราชบัญญตัิและร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน 
 มาตรา ๑๗๐  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไมน่้อยกว่าห้าหมื่นคน มสีิทธิ
เข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
ตามที่ก าหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญนี้  
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าร่างพระราชบญัญัตเิสนอมา
ด้วย  
 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 (๓) ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจดัองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธาน
องค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ หรือ 
 (๔) ผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าช่ือเสนอ
กฎหมายตามมาตรา ๑๖๓ 
 ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมผีูเ้สนอตาม (๒) (๓) หรือ (๔) 
เป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค า
รับรองของนายกรัฐมนตร ี
 ในกรณีที่ประชาชนได้เสนอร่างพระราชบัญญัติใดตาม (๔) 
แล้ว  หากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ได้เสนอร่างพระราชบัญญตัิที่มี
หลักการเดียวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นอีก ให้น าบทบัญญตัิมาตรา 
๑๖๓ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการพจิารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นด้วย 
 ร่างพระราชบัญญัติใหเ้สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรก่อน 
 ในการเสนอรา่งพระราชบญัญัตติามวรรคหนึ่งต้องมีบันทึก
วิเคราะหส์รปุสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตเิสนอมาพร้อมกับ
ร่างพระราชบญัญัตดิ้วย 
 ร่างพระราชบญัญัติทีเ่สนอต่อรัฐสภาต้องเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบและให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงข้อมูลรายละเอียดของร่าง
พระราชบัญญัตินั้นได้โดยสะดวก 
 

หมวด ๗  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

 
 มาตรา ๑๖๓  ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่น
คน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติตามที่ก าหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้ 
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าร่างพระราชบญัญัตเิสนอมา
ด้วย  

 (๓) ผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าช่ือ
เสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทย 
หรือหมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือ
เสนอกฎหมาย  
 ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมผีูเ้สนอตาม (๒) หรือ (๓) เป็น
ร่างพระราชบญัญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรอง
ของนายกรัฐมนตร ี
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๗๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิตามวรรคหนึ่ง  สภาผู้แทน 
ราษฎรและวุฒสิภาต้องให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ี
เข้าช่ือเสนอรา่งพระราชบญัญัตินัน้ช้ีแจงหลักการของร่างพระราชบญัญตั ิ
และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ
ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ี
เข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัตินัน้จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย 

 มาตรา ๓๐๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสี่ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๓๐๗ ให้
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากต าแหน่งได้ ค าร้องขอ
ดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกลา่ว
กระท าความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน  
 สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มสีทิธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อให้วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออก
จากต าแหน่งได้  
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการที่ประชาชนจะเข้าช่ือร้อง
ขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

 มาตรา ๑๖๔  ประชาชนผู้มีสิทธิเลอืกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสอง
หมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติ
ตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจาก
ต าแหน่งได้ 
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวกระท าความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 
 หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขในการที่ประชาชนจะเข้าช่ือร้อง
ขอตามวรรคหนึ่ง ให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน 
หมายความถึงรา่งพระราชบญัญัตวิ่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้  
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวาง
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร  
 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 

 มาตรา ๑๔๓  ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความ
ถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี ้ 
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวาง
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร  
 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 

 มาตรา ๑๓๔  ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความ
ถึง ร่างพระราชบัญญตัิว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวาง
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 
 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
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๗๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้  
 (๔) เงินตรา  
 วรรคสี่ ในกรณีที่เป็นท่ีสงสัยว่ารา่งพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นรา่งพระราชบญัญัตเิกี่ยว
ด้วยการเงินท่ีจะต้องมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรหีรือไม่ ให้เป็น
อ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ เป็นผู้
วินิจฉัย  
 วรรคห้า ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดใหม้ีการประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมี
กรณีดังกล่าว  
 วรรคหก มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสี่ให้ใช้เสียงข้างมาก
เป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด าเนินการ
ที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
 (๔) เงินตรา  
 ในกรณีที่เป็นท่ีสงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราช 
บัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงินท่ีจะต้องมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี
หรือไม่ ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร
ทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย  
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณากรณตีามวรรคสอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีกรณี
ดังกล่าว  
 มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้างมากเป็น
ประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด าเนินการ
ที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
 (๔) เงินตรา 
 ในกรณีที่เป็นท่ีสงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกัน
ของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามญั
ของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณากรณตีามวรรคสอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีกรณี
ดังกล่าว  
 มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้างมากเป็น
ประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 มาตรา ๑๗๑  ร่างพระราชบัญญตัิหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและใน
ขั้นรับหลักการไมเ่ป็นร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน แตส่ภา
ผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิม่เตมิ และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่า
การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นท าใหม้ีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวดว้ย
การเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน 
และภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมกีรณีดังกล่าว ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งรา่งพระราชบญัญตัิหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ
เป็นผู้วินิจฉัย ถ้าที่ประชุมร่วมกันวนิิจฉัยว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นท าให้
ร่างพระราชบญัญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนั้นมี
ลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัตเิกีย่วด้วยการเงิน ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งรา่งพระราชบญัญตัิหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี

 มาตรา ๑๔๔  ร่างพระราชบญัญตัิใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นผูเ้สนอและในขั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วย
การเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม และประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมินั้นท าให้มลีักษณะเป็นรา่ง
พระราชบญัญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน ใหป้ระธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับ
การพิจารณาไว้ก่อน และภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีกรณีดังกลา่ว 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งรา่งพระราชบัญญัตินั้นไปให้ที่ประชุม
ร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามญั
ของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผูว้ินิจฉัย  
 ในกรณีที่ท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น ท าให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราช 
บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราช 
บัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค า
รับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการแก้ไขเพื่อมิให้รา่งพระราชบญัญัติ
นั้นเป็นร่างพระราชบญัญตัิเกีย่วด้วยการเงิน 

 มาตรา ๑๓๕  ร่างพระราชบัญญตัิใดที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือผูม้ีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอและในช้ันรับหลักการไมเ่ป็น
ร่างพระราชบญัญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไข
เพิ่มเตมิ และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมสีมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรทักท้วงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าการแก้ไข
เพิ่มเตมินั้นท าให้มลีักษณะเป็นรา่งพระราชบญัญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน ให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อ
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่
 ในกรณีที่ท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่า การแกไ้ข
เพิ่มเติมท าใหร้่างพระราชบญัญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญตัิ
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัติ
นั้นไปให้นายกรัฐมนตรรีับรอง ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง ให้ 
สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบญัญัตินั้นเป็น
ร่างพระราชบญัญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน 
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๘๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ไม่ให้ค ารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการแกไ้ขเพื่อมิให้ร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็น
ร่างพระราชบญัญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน 
 มาตรา ๑๗๓  ร่างพระราชบัญญตัิที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ใน
นโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ ว่าจ าเป็นต่อการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน หรือรา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดหาก
สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงท่ีไม่ให้
ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมี
มติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามีมติใหค้วามเห็นชอบ ให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจ านวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรี
เสนอ ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิหรือรา่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงาน
และเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญที่ได้พิจารณาแล้วต่อรฐัสภา ถ้ารัฐสภามีมตเิห็นชอบด้วย
ร่างพระราชบญัญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนั้น 
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้ารัฐสภามมีตไิม่ให้ความเห็นชอบ 
ให้ร่างพระราชบญัญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนั้น
เป็นอันตกไป 

 มาตรา ๑๔๕  ร่างพระราชบญัญตัิทีค่ณะรัฐมนตรีระบไุว้ในนโยบาย
ที่แถลงต่อรฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖ ว่าจ าเป็นต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน หากสภาผูแ้ทนราษฎรมมีตไิม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสยีง
ที่ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทัง้หมดเท่าที่มีอยู ่คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติ
อีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามมีติให้ความเห็นชอบให้ตั้งบคุคลซึ่งเป็นหรือมิได้
เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจ านวนเท่ากันตามทีค่ณะรัฐมนตรีเสนอ 
ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณารา่ง
พระราชบญัญัตินัน้ และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงาน
และเสนอรา่งพระราชบญัญตัิที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามมีติ
เห็นชอบด้วยรา่งพระราชบญัญตัินั้น ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ 
ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

 

 มาตรา ๑๗๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อสภาผู้แทนราษฎร
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิหรอืร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เสนอตามมาตรา ๑๗๒ และลงมตเิห็นชอบแล้ว ให้สภา
ผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบญัญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอ
มานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน แตถ่้าร่างพระราชบญัญัตหิรือรา่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยว
ด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสรจ็ภายในสามสิบวัน ท้ังนี้ เว้นแต่

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

 มาตรา ๑๓๖  เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติและลงมตเิห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่าง
พระราชบญัญตัินั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณารา่งพระราชบัญญัติ
ที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญตัินั้น
เป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จ
ภายในสามสิบวัน ท้ังนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลา
ออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกนิสามสิบวัน ก าหนดวันดังกลา่วให้
หมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเ้ริ่มนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญตัิ
นั้นมาถึงวุฒิสภา 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
วุฒิสภาจะไดล้งมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน
สามสิบวัน ก าหนดวันดังกลา่วให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้
เริ่มนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นมาถึงวุฒิสภา 
 ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๑๗๗  
 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอรา่งพระราชบัญญัติเกีย่วด้วย
การเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปด้วยว่าร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอ
ไปนั้นเป็นรา่งพระราชบญัญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน ค าแจ้งของประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด 
 ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมิได้แจ้งไปว่าร่างพระราช 
บัญญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือรา่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไมเ่ป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน 

 ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาลรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๑๔๙  
 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญัตไิม่เสรจ็ภายใน
ก าหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอรา่งพระราชบัญญัติเกีย่วด้วย
การเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปด้วยว่าร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเป็นรา่งพระราชบัญญัติเกีย่วด้วย
การเงิน ค าแจ้งของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด 
 ในกรณีทีป่ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรมไิด้แจ้งไปว่าร่างพระราช 
บัญญตัิใดเป็นร่างพระราชบญัญตัิเกีย่วด้วยการเงิน ให้ถือว่าร่างพระราช 
บัญญตัินั้นไม่เป็นร่างพระราชบญัญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน 

 ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙  
 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญัตไิม่เสรจ็ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบใน
ร่างพระราชบญัญัตินั้น 
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอรา่งพระราชบัญญัติเกีย่วด้วย
การเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภา
ทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติ
นั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน  
 

 มาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อ
วุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูเสร็จแล้ว  
 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๙๓  
 (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้
ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร  

 มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง  ภายใตบ้ังคับมาตรา ๑๖๘ เมื่อ
วุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตเิสร็จแล้ว  
 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๑๕๐  
 (๒) ถ้าไมเ่ห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎร  
 (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไข
เพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วย

 มาตรา ๑๓๗  เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ
เสร็จแล้ว 
 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๘๑ 
 (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบญัญัตินั้นคืนไปยัง
สภาผู้แทนราษฎร 
 (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งรา่งพระราชบัญญัติตามที่แก้ไข
เพิ่มเตมินั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๘๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งรา่งพระราชบัญญัติหรือร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทน 
ราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแกไ้ขเพิ่มเติม ให้
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แตล่ะสภาตั้ง
บุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มจี านวนเท่ากัน
ตามทีส่ภาผู้แทนราษฎรก าหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันเพื่อพิจารณารา่งพระราชบญัญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและ
เสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้ง
สองต่างเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญตัิหรือรา่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน  
 วรรคสาม  การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการ
ของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๙๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

กับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถ้าเป็นกรณี
อื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มี
จ านวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด ประกอบเป็น
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างนั้น และให้คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญตัิที่คณะกรรมาธิการรว่มกันได้
พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเหน็ชอบด้วยร่าง
พระราชบญัญัติทีค่ณะกรรมาธิการรว่มกันได้พิจารณาแล้ว ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน  
 วรรคสาม  การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมี
กรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม และให้น าบทบัญญตัิ
มาตรา ๑๓๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 วรรคสี่  ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๖ ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้ด าเนินการ
ตามมาตรา ๑๕๐ ต่อไป 

ด้วยกับการแกไ้ขเพิ่มเติม ให้ด าเนนิการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าเปน็
กรณีอื่น ให้แตล่ะสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภา
นั้น ๆ มีจ านวนเท่ากันตามที่สภาผูแ้ทนราษฎรก าหนด ประกอบเป็น
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้
คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้ง
สองต่างเห็นชอบด้วยกับรา่งพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าสภา
ใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 
 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกนัต้องมีกรรมาธิการของ
สภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้น าความในมาตรา ๑๕๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญตัิคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร
ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๑ 
ต่อไป 

 มาตรา ๑๗๖  ร่างพระราชบัญญตัิหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๗๕ นั้น สภาผู้แทน 
ราษฎรจะยกข้ึนพิจารณาใหม่ได้ตอ่เมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ลว่ง
พ้นไปนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ส าหรับกรณีการ
ยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๒) และนบัแต่วันท่ีสภาใดสภาหนึ่งไม่
เห็นชอบด้วย ส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๓) ในกรณีเช่น
ว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมตยิืนยนัร่างเดมิหรือร่างที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราช 

 มาตรา ๑๔๘  ร่างพระราชบญัญตัิที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา 
๑๔๗ นั้น สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ไดต้่อเมื่อเวลา
หนึ่งร้อยแปดสิบวันไดล้่วงพ้นไปนบัแต่วันท่ีวุฒิสภาส่งร่างพระราช 
บัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ส าหรับกรณีการยับยั้งตาม
มาตรา ๑๔๗ (๒) และนับแต่วันทีส่ภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย 
ส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภา
ผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาด้วยคะแนนเสยีงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบญัญัตินัน้ 
 

 มาตรา ๑๓๘  สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติที่
ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่  
 (๑) วันท่ีวุฒิสภาส่งรา่งพระราชบญัญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทน 
ราษฎร ส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๒) 
 (๒) วันท่ีสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ส าหรับกรณีการ
ยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๓)  
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมตยิืนยันร่างท่ี
ผ่านการพิจารณาจากสภาผูแ้ทนราษฎรหรือร่างที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
บัญญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันไดร้ับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา และใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓  
 ถ้าร่างพระราชบญัญัตหิรือรา่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน 
สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้นขึ้นพิจารณาใหมไ่ด้ทันที ในกรณเีช่นว่านี้ ถ้า
สภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูนั้นเป็นอันได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ 

เป็นอันไดร้ับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ด าเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๑๕๐  
 ถ้าร่างพระราชบญัญัติทีต่้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญตัินั้น
ขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นว่าน้ี ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
ยืนยันร่างเดมิหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วย
คะแนนเสยีงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันไดร้ับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา และใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ 

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราช 
บัญญัตินั้นเป็นอันไดร้ับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหด้ าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๘๑ 
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๓ วรรคสี ่ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสบิ
วันตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสิบวนัในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับยั้งไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน  
 

 มาตรา ๑๗๗  ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญตัิหรือ
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญใดตามมาตรา ๑๗๕ 
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้มไิด้  
 ในกรณีทีส่ภาผู้แทนราษฎรหรอืวุฒิสภา เหน็ว่ารา่งพระราชบญัญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูที่เสนอหรือส่งให้
พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญที่มีหลักการอยา่งเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบญัญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูที่ต้อง
ยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มี
หลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกนักับหลักการของร่างพระราช 
บัญญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ 
 

 มาตรา ๑๔๙  ในระหว่างทีม่ีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติใดตาม
มาตรา ๑๔๗ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มิได้  
 ในกรณีทีส่ภาผู้แทนราษฎรหรอืวุฒิสภาเห็นวา่รา่งพระราชบัญญัติ
ทีเ่สนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้ง
ไว ้ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราช 
บัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
เปน็ร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นเป็นอันตกไป 

 มาตรา ๑๓๙  ในระหว่างที่มีการยับยั้งรา่งพระราชบญัญัติใด
ตามมาตรา ๑๓๗ คณะรัฐมนตรหีรอืสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอ
ร่างพระราชบญัญัติทีม่ีหลักการอยา่งเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติทีต่้องยับยั้งไว้มิได ้
 ในกรณีทีส่ภาผู้แทนราษฎรหรอืวุฒิสภาเห็นวา่รา่งพระราชบัญญัติ
ที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบญัญัติทีม่ีหลักการ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลกัการของร่างพระราชบญัญัติทีต่้อง
ยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัตดิังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย ถ้าศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญตัิที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
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ร่างพระราชบญัญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนั้น
เป็นอันตกไป 
 
 มาตรา ๑๘๑  การจ่ายเงินแผ่นดนิจะกระท าได้ก็เฉพาะที่ได้
อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ กฎหมายเกีย่วด้วยการโอนงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะจ่ายไป
ก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบญัญตัิ 
ในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบญัญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ 
หรือพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป 
หรือเว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสอง 

 มาตรา ๑๖๙  การจ่ายเงินแผ่นดนิจะกระท าได้ก็เฉพาะที่ได้
อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ กฎหมายเกีย่วด้วยการโอนงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะ
จ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัต ิในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคง
คลังในพระราชบญัญัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณถดัไป ทั้งนี้ ให้ก าหนดแหล่งที่มาของ
รายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายทีไ่ด้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วด้วย 
 ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจโอนหรือน ารายจ่ายที่ก าหนดไวส้ าหรับหน่วย
ราชการหรือรัฐวิสาหกจิใดไปใช้ในรายการที่แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ทันที และให้
รายงานรัฐสภาทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีทีม่ีการโอนหรือน ารายจ่ายตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ใน
รายการใดไปใช้ในรายการอื่นของหนว่ยราชการหรือรฐัวิสาหกิจ  ใหร้ัฐบาล
รายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน 
 

 มาตรา ๑๔๐  การจ่ายเงินแผ่นดนิ จะกระท าได้เฉพาะที่ได้
อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ 
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลงั
ของรัฐ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบดว่นจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แตต่้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบญัญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ 
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณ
รายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณถดัไป  
 

  มาตรา ๑๗๐  เงินรายไดข้องหนว่ยงานของรัฐใดที่ไม่ต้องน าส่ง
เปน็รายได้แผ่นดิน ใหห้น่วยงานของรัฐนั้นท ารายงานการรับและการใช้
จ่ายเงินดังกลา่ว เสนอตอ่คณะรัฐมนตรเีมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี และให้
คณะรัฐมนตรีท ารายงานเสนอตอ่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 
 การใช้จ่ายเงินรายไดต้ามวรรคหนึง่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัย
การเงินการคลังตามหมวดนี้ด้วย 
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 หมวด ๘ 

การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
 

 มาตรา ๑๗๙  งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ท าเป็น
พระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 
 

 มาตรา ๑๖๖  ตรงกับความในมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด  รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอกับการบริหารงานโดยอสิระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
 วรรคเก้า  ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา 
ศาล และองค์กรตามวรรคแปด หากหน่วยงานนั้นเห็นว่างบประมาณ
รายจ่ายทีไ่ดร้ับการจดัสรรให้นั้นไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอค าขอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง 

 มาตรา ๑๔๑  งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ท าเป็น
พระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 
 รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดย
อิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัตไิว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณที่ได้รบัจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการจะยื่นค า
ขอแปรญัตตติ่อคณะกรรมาธิการโดยตรงกไ็ด้ 

  มาตรา ๑๖๗  ในการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องมีเอกสารประกอบซึ่งรวมถึง
ประมาณการรายรับ และวตัถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน โครงการ
ในแต่ละรายการของการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน รวมทั้งต้อง
แสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศเกี่ยวกับภาพรวมของภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากการใช้จ่ายและการจัดหารายได้ ประโยชน์และ
การขาดรายได้จากการยกเว้นภาษเีฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ ความ
จ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี ภาระหนี้และการก่อหนี้
ของรัฐและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปีท่ีขออนุมัติงบประมาณ
นั้นและปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 หากรายจา่ยใดไมส่ามารถจดัสรรงบประมาณให้แก่หนว่ยราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐได้โดยตรง ให้จัดไว้ในรายการ
รายจ่ายงบกลาง โดยต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการ
ก าหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนั้นด้วย 
 ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อก าหนดกรอบวินัย
การเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะ
ปานกลาง การจัดหารายได้ การก าหนดแนวทางในการจัดท า

 มาตรา ๑๔๒  ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการ
รายได้ ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากการจ่ายเงิน 
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี ้
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญตัิไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ 
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งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารการเงินและทรัพย์สิน การ
บัญชี กองทุนสาธารณะ การก่อหนี้หรือการด าเนินการที่ผูกพัน
ทรัพย์สินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑ์การก าหนดวงเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดหารายได้ ก ากับการใช้จ่ายเงินตาม
หลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความ
เป็นธรรมในสังคม 
 

 มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง  ร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
เพิ่มเตมิ และร่างพระราชบัญญตัิโอนงบประมาณรายจ่าย  สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วนัท่ี
ร่างพระราชบญัญัตดิังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร  
 วรรคสอง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทน 
ราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอรา่ง
พระราชบัญญัตดิังกล่าวต่อวุฒิสภา  
 วรรคสาม ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความ
เห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันท่ีร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้า
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่าง
พระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหค้วาม
เห็นชอบ ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓  
 วรรคสี่ ถ้าร่างพระราชบัญญตัิดังกล่าววุฒิสภาไมเ่ห็นชอบด้วย 
ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๗๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

 มาตรา ๑๖๘ วรรคหนึ่ง  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
ห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร  
 วรรคสอง  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณารา่งพระราชบัญญัตินั้น
ไม่แล้วเสรจ็ภายในก าหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผูแ้ทน 
ราษฎรได้ใหค้วามเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้นและให้เสนอร่าง
พระราชบญัญัตดิังกลา่วต่อวุฒิสภา  
 วรรคสาม  ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้
ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันทีร่่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ มิได ้ถ้า
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวฒุิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่าง
พระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหค้วาม
เห็นชอบ ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐  
 วรรคสี่  ถ้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าววุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

 มาตรา ๑๔๓  ร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเตมิ และร่างพระราชบัญญตัิโอนงบประมาณรายจ่าย สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยห้าวันนับ
แต่วันท่ีร่างพระราชบัญญตัิดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 
 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎร
เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญตัินัน้ และให้เสนอร่างพระราชบัญญตัิ
ดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 
 ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบญัญัตินั้น ในกรณี
เช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหค้วามเห็นชอบ ให้ด าเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๘๑ 
 ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าว ให้
น าความในมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้
สภาผู้แทนราษฎรยกข้ึนพิจารณาใหม่ได้ทันที 
 ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้นับรวมระยะเวลา
ที่ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๘๐ วรรคห้า  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ และร่างพระราชบญัญัตโิอนงบประมาณ
รายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญตัตเิพิ่มเตมิรายการหรือ
จ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอน
รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้  
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู้   
 (๓) เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  
 วรรคหก ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือของ
คณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
หรือกรรมาธิการ มสี่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามไิด้  
 วรรคเจ็ด ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามกีารกระท าฝ่าฝืนบทบัญญตัิตาม
วรรคหก ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนญูเพื่อพิจารณา และศาล
รัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รบั
ความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉัยว่ามีการกระท าฝ่า
ฝืนบทบัญญตัิตามวรรคหก ให้การเสนอการแปรญตัติ หรือการกระท า
ดังกล่าวสิ้นผลไป 

 มาตรา ๑๖๘ วรรคห้า  ในการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจา่ยเพิ่มเติม และรา่งพระราชบญัญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะแปรญตัติเพิ่มเตมิรายการหรือจ านวนใน
รายการมิได ้แต่อาจแปรญตัติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่
รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู ้ 
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู ้
 (๓) เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  
 วรรคหก  ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญตัต ิหรือการกระท า
ด้วยประการใด ๆ ที่มผีลใหส้มาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
หรือกรรมาธิการ มสี่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามไิด้  
 วรรคเจ็ด  ในกรณีทีส่มาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
แต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าฝ่าฝืนบทบัญญตัิตามวรรคหก ใหเ้สนอ
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนญูเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนญูต้อง
พิจารณาวินิจฉยัภายในเจ็ดวนันับแตว่ันที่ได้รบัความเห็นดังกล่าว ในกรณี
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัว่ามีการกระท าฝ่าฝืนบทบญัญัติตามวรรคหก ให้
การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระท าดังกล่าวสิ้นผลไป 
 

 มาตรา ๑๔๔  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตตเิปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเตมิ
รายการหรือจ านวนในรายการมไิด ้แต่อาจแปรญตัติในทางลดหรือ
ตัดทอนรายจา่ยซึ่งมิใช่รายจา่ยตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู ้
 (๓) เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
 ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามไิด้ 
 ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่
ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบญัญัตติามวรรคสอง 
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาล
รัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบหา้วันนับแต่
วันท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามี
การกระท าท่ีฝ่าฝืนบทบญัญตัิตามวรรคสอง  ให้การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระท าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้กระท าการดังกล่าว
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้กระท าการนัน้
สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการ หรือรู้ว่ามีการกระท า
ดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้ง
คณะนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมคี าวินิจฉัย และใหเ้พิกถอนสิทธิ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
สมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าตนมิได้อยู่ในท่ีประชุมในขณะที่มีมติ และให้ผู้กระท าการ
ดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินน้ันคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย 
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจดัท าโครงการหรืออนุมัตหิรือจัดสรรเงิน
งบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญตัิ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าไดบ้ันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ
หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด  
 การเรยีกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระท าได้ภายใน
ยี่สิบปีนับแต่วันท่ีมีการจดัสรรงบประมาณนั้น  
 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดย
พลัน หากเห็นว่ากรณีมมีูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนญูเพื่อ
ด าเนินการต่อไปตามวรรคสาม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาล
รัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมไิด้ 

 มาตรา ๙๓  ร่างพระราชบัญญตัิหรือร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูที่ไดร้ับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้
นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายภายในยีส่ิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญตัิหรือร่างพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภไิธย 
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

 มาตรา ๑๕๐  ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

 มาตรา ๑๔๕  ร่างพระราชบัญญตัิที่ไดร้ับความเห็นชอบของ
รัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไวห้้าวันนับแต่วันท่ีไดร้ับร่าง
พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณตี้องด าเนินการตาม
มาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายภายในยีส่ิบวันนับ
แต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกลา่ว  

 มาตรา ๙๔  ร่างพระราชบัญญตัิหรือร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูใดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมไิด้
พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามมีติยืนยัน
ตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก

 มาตรา ๑๕๑  ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรง
เห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวัน
แล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติ
นั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้
นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

 มาตรา ๑๔๖  ร่างพระราชบัญญตัิใด พระมหากษัตรยิ์ไม่ทรง
เห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสบิวัน
แล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติ
นั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว 
ให้นายกรัฐมนตรีน ารา่งพระราชบญัญัตินั้นขึ้นทลูเกล้าทลูกระหม่อม



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๘๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นข้ึน
ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายอีกครัง้หนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มไิด้ทรง
ลงพระปรมาภไิธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายก 
รัฐมนตรีน าพระราชบัญญตัิหรือพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญู
นั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายไดเ้สมือนหนึง่
ว่าพระมหากษตัริยไ์ด้ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว 
 

อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มไิด้ทรงลงพระปรมาภไิธย
พระราชทานคืนมาภายในสามสบิวัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบญัญตัิ
นั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่า
พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มไิด้ทรงลงพระปรมาภไิธย
พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวันให้นายกรัฐมนตรีน าพระราช 
บัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริยไ์ดท้รงลงพระปรมาภไิธยแล้ว 

 มาตรา ๑๗๘  ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายลุง
หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิหรือ
บรรดาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทีพ่ระมหากษัตริยไ์ม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสบิ
วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ใหเ้ป็นอันตกไป  
 ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร ภายหลังการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็น
การเลือกตั้งท่ัวไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่
กรณี จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราช 
บัญญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิได้ให้
ความเห็นชอบต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภ่ายหลังการ
เลือกตั้งท่ัวไปร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้ง
แรกหลังการเลือกตั้งท่ัวไป และรัฐสภามมีติเห็นชอบด้วย แต่ถ้า
คณะรัฐมนตรีมไิด้ร้องขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้รา่ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญตัิ หรือร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปน็อันตกไป  
 การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเตมิ ร่างพระราชบัญญตัิ 
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูต่อไปตามวรรคสอง ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 
 
 

 มาตรา ๑๕๓  ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ
มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือบรรดาร่าง
พระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้า
สิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป  
 ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร ภายหลังการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอันเป็น
การเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาร่างรัฐธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เตมิ หรือร่างพระราชบัญญัติที่รฐัสภา
ยังมิได้ให้ความเหน็ชอบต่อไปได ้ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภ่ายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
หลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามมีติเห็นชอบด้วย แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี
มิไดร้้องขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนญูแก้ไข
เพิ่มเติม หรือรา่งพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  
 การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเตมิหรือรา่งพระราช 
บัญญัตติ่อไปตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี 

 มาตรา ๑๔๗  ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสดุลง
หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิหรือ
ร่างพระราชบญัญัติทีร่ัฐสภายังมไิด้ให้ความเห็นชอบ หรือท่ีรัฐสภาให้
ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษตัริยไ์ม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมื่อ
พ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป  
 บรรดาร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิหรือร่างพระราชบัญญัติที่
รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป 
ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แตค่ณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายใน
หกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง
ทั่วไป 
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๙๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ส่วนที ่๘ 

การควบคุมการตรากฎหมายท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๒๖๒  ร่างพระราชบัญญตัิหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนท่ี
นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบญัญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้นขึ้นทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๓ หรือร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดท่ี
รัฐสภาลงมตยิืนยันตามมาตรา ๙๔ ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นข้ึน
ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายอีกครัง้หนึ่ง  
 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา  เห็นว่าร่างพระราชบัญญตัิ
ดังกล่าวมีข้อความขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนญูนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ไดร้ับความเห็นดังกลา่ว ส่ง
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายก 
รัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า  
 (๒) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน  เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
นี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาทีไ่ด้รบั
ความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนัน้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า  
 

 มาตรา ๑๕๔  ร่างพระราชบญัญตัิใดที่รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภไิธยตามมาตรา ๑๕๐ 
หรือร่างพระราชบัญญัติใดท่ีรัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ 
ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัตินั้นข้ึนทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง  
 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่ง
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายก 
รัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า  
 (๒) หากนายกรัฐมนตรเีห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าวมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้สง่ความเห็นเช่นว่าน้ันไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า  
 ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรี
ระงับการด าเนินการเพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้
จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย  
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่างพระราชบญัญัตินั้นมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี ้หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ 
ให้ร่างพระราชบญัญัตินั้นเป็นอันตกไป  

 มาตรา ๑๔๘  ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติ
ใดขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภไิธยตามมาตรา ๘๑  
 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไมน่้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่ารา่งพระราชบญัญัติ
ดังกล่าวมีข้อความขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนญู หรือตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ไดร้ับความเห็นดังกลา่วส่ง
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายก 
รัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
 (๒) หากนายกรัฐมนตรเีห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าวมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่าน้ันไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายก 
รัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบญัญัติดงักล่าวข้ึนทูลเกล้าทลูกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภไิธยมไิด้  
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่างพระราชบญัญัตินั้นมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญู และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคญั ให้ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่างพระราชบญัญัตินั้นมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที ่
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๓) หากนายกรัฐมนตรเีห็นว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
นี้ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนญูเพื่อวินิจฉัย และแจง้
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า  
 ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรี
ระงับการด าเนินการเพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีค าวินิจฉัย  
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่างพระราชบญัญัตหิรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถกูต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญของร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้
ร่างพระราชบญัญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนั้น
เป็นอันตกไป  
 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าร่างพระราชบญัญัตหิรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้แตม่ิใช่กรณตีามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งน้ัน
เป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๙๓ หรือ
มาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี ต่อไป 
 

 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนีแ้ต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรอื
แย้งนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๑๕๐ 
หรือมาตรา ๑๕๑ แล้วแต่กรณี ต่อไป 

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรี
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑  
 

 มาตรา ๒๖๓  บทบัญญัติมาตรา ๒๖๒ (๒) ให้น ามาใช้บังคับ
กับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร รา่งข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ที่สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมไิด้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๕๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๕๔  ให้น ามาใช้บังคับกับ
ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ท่ีสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณ ีให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมไิด้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม 
 
 

 มาตรา ๑๔๙  ให้น าความในมาตรา ๑๔๘ มาใช้บังคับแก่ร่าง
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนน าไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๘๒  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดินโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้

ส่วนที ่๙ 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 มาตรา ๑๘๓  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุก
คนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่
รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควร
เปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 
 มาตรา ๑๘๔  การบริหารราชการแผ่นดินเรื่องใดที่เป็นปัญหา
ส าคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์
ของประเทศชาติหรือประชาชน หรือที่เป็นเรื่องเร่งด่วน สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรอาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ก่อนเริ่มประชุมในวันน้ันว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องนั้นโดยไม่ต้องระบุค าถาม 
และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระการประชุม
วันนั้น  
 การถามและการตอบกระทูต้ามวรรคหนึ่งให้กระท าไดส้ัปดาห์
ละหนึ่งครั้ง และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นตั้งกระทู้ถามด้วย
วาจาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนั้นไดเ้รื่องละไมเ่กินสามครั้ง 
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

 มาตรา ๑๕๖  ตรงกับมาตรา ๑๘๓ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๑๕๗  ตรงกับมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง  ในกรณทีี่มีการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อตั้งกระทู้ถามในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
หรือการอภิปรายไมไ่ว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใด ให้เป็น
หน้าท่ีของนายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีผู้นั้นต้องเข้าร่วมประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อช้ีแจงหรือตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้น
ด้วยตนเอง  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอนัมิอาจหลีกเลี่ยงได้ท าให้ไม่อาจ
เข้าช้ีแจงหรือตอบกระทู ้แต่ต้องแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒสิภาทราบก่อนหรอืในวันประชุมสภาในเรื่อง
ดังกล่าว 

 มาตรา ๑๕๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามี
สิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีโดยจะถาม
เป็นหนังสือหรือด้วยวาจากไ็ด้ ตามข้อบังคับการประชุมแห่งสภา 
นั้น ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย 
 รัฐมนตรีย่อมมสีิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรเีห็นว่า
เรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกีย่วกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชนส์ าคัญของแผ่นดิน 
 

 มาตรา ๑๘๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าสอง
ในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มี
สิทธิเข้าช่ือเสนอญตัติขอเปดิอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมตไิมไ่ว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี ญตัติดังกลา่วต้องเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ดว้ย 
และเมื่อไดม้ีการเสนอญตัติแล้ว จะมีการยบุสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้น
แต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสาม 
 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์ร่ ารวยผดิปกติ 
ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไม่มีการยื่นค าร้องขอตาม

 มาตรา ๑๕๘  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิ
เข้าช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพือ่ลงมตไิมไ่ว้วางใจนายกรัฐมนตร ี
ญัตตดิังกลา่วต้องเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ด้วย และเมื่อได้มีการเสนอญัตติ
แล้ว จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมไิด้ เว้นแตจ่ะมีการถอนญตัตหิรือการ
ลงมตินัน้ไม่ได้คะแนนเสยีงตามวรรคสาม 
 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกต ิส่อไปในทางทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไม่มีการยื่นค า

 มาตรา ๑๕๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
มีสิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภปิรายทั่วไปเพื่อลงมตไิมไ่ว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือท้ังคณะ  
 เมื่อไดม้ีการเสนอญตัตติามวรรคหนึ่งแล้ว จะมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎรมไิด้ เว้นแตจ่ะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้
คะแนนเสยีงตามวรรคสี ่
 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่าน
ระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจ
หรือไมไ่ว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่าน้ีมิให้กระท าในวันเดียวกับ
วันท่ีการอภิปรายสิ้นสดุลง  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๓๐๔ ก่อน มิได้ และเมื่อได้มีการยื่นค าร้องขอตามมาตรา 
๓๐๔ แล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้โดยไมต่้องรอผลการด าเนินการตาม
มาตรา ๓๐๕ 
 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติใหผ้่านระเบียบ
วาระเปดิอภิปรายนั้นไป ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรลงมตไิว้วางใจหรือไม่
ไว้วางใจ การลงมติในกรณเีช่นว่านี้ มิให้กระท าในวันเดียวกับวันที่การ
อภิปรายสิ้นสดุ มตไิมไ่ว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 ในกรณีที่มตไิมไ่ว้วางใจมีคะแนนเสียงไมม่ากกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าช่ือเสนอญัตตขิอเปิดอภิปรายนั้น เป็นอันหมดสทิธิ
ที่จะเข้าช่ือเสนอญตัติขอเปดิอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมตไิมไ่ว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น  
 ในกรณีที่มตไิมไ่ว้วางใจมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรน าชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้น ามาตรา ๒๐๒ มาใช้บังคับ 
 มาตรา ๑๘๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มี
สิทธิเข้าช่ือเสนอญตัติขอเปดิอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมตไิมไ่ว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๘๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ ก่อนมิได ้และเมื่อได้มีการยื่นค าร้องขอตาม
มาตรา ๒๗๑ แล้ว ให้ด าเนินการตอ่ไปไดโ้ดยไมต่้องรอผลการ
ด าเนินการตามมาตรา ๒๗๒ 
 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติใหผ้่านระเบียบ
วาระเปดิอภิปรายนั้นไปใหส้ภาผู้แทนราษฎรลงมตไิว้วางใจหรือไม่
ไว้วางใจ การลงมติในกรณเีช่นว่านี้มิให้กระท าในวันเดียวกับวันที่การ
อภิปรายสิ้นสุด มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสยีงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 ในกรณีที่มตไิมไ่ว้วางใจมีคะแนนเสียงไมม่ากกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าช่ือเสนอญัตตขิอเปิดอภิปรายนั้น เป็นอันหมด
สิทธิที่จะเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น  
 ในกรณีที่มตไิมไ่ว้วางใจมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรน าชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้น ามาตรา ๑๗๒ มาใช้บังคับ 
 มาตรา ๑๕๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในหกของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน 
ราษฎร มีสิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมตไิม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๕๘ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดมิแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีใน
ต าแหน่งอ่ืนภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าช่ือตาม
วรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจตามวรรคหนึ่งต่อไป 
 ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับรัฐมนตรีผู้ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งเดิมไมเ่กินเก้าสิบวันก่อนวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

 มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสยีงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดมิแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีใน
ต าแหน่งอ่ืนภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าช่ือตาม
วรรคหนึ่ง หรือพ้นจากต าแหน่งเดมิไมเ่กินเก้าสิบวันก่อนวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าช่ือตามวรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรี
ในต าแหน่งอ่ืน ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจต่อไป 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เข้าช่ือตามวรรคหน่ึง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอ่ืนด้วยโดย
อนุโลม 

  มาตรา ๑๖๐  ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีม่ิได้อยู่ใน
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมี
จ านวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 
๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มีสิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘ หรือ
มาตรา ๑๕๙ ได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเกิน
กว่าสองปีแล้ว 

 

   มาตรา ๑๕๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
จะเข้าช่ือกันเพื่อเสนอญัตติขอเปดิอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถาม
ข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติก็ได้ 

 มาตรา ๑๘๗  สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าสามในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือขอเปิด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ
ช้ีแจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ  
 การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระท าได้ครั้งเดยีวใน
สมัยประชุมหนึ่ง 

 มาตรา ๑๖๑  สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือขอเปิด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ
ช้ีแจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ  
 การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระท าได้ครั้งเดยีว
ในสมัยประชุมหนึ่ง 

 มาตรา ๑๕๓  สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
หรือช้ีแจงปัญหาส าคัญเกีย่วกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไมม่ี
การลงมติ  
 

   มาตรา ๑๕๔  การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 
๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ หรือมาตรา ๑๕๓ แล้วแต่กรณี ให้กระท าได้ปลีะ
หนึ่งครั้ง 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายทั่วไปตาม
มาตรา ๑๕๑ ที่สิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป  

   มาตรา ๑๕๕  ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรฐัมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านในสภา



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปดิอภิปราย
ทั่วไปในท่ีประชุมรัฐสภากไ็ด้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้อง
ด าเนินการใหม้ีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับการแจ้ง 
แต่รัฐสภาจะลงมติในปญัหาที่อภิปรายมไิด้ 
 การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตรมีี
หน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 

 มาตรา ๑๙๒  สาระส าคญัที่ต้องมใีนกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญเรื่องต่าง ๆ ตามที่บญัญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ให้เป็น
สาระส าคญัที่ต้องมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องนั้น ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญนี ้

  

ส่วนที่ ๖ 
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ส่วนที่ ๕ 
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๙๓  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน  
 (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ตามมาตรา ๑๙  
 (๒) การปฏญิาณตนของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา
ตามมาตรา ๒๑  
 (๓) การรับทราบการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ มาตรา ๒๒  
 (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตาม
มาตรา ๒๓  
 (๕) การปรึกษาร่างพระราชบัญญตัิหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูใหม่มาตรา ๙๔   
 (๖) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรือ่งอื่นในสมัยประชุมสามญันิติ
บัญญัตไิดต้ามมาตรา ๑๕๙  
 (๗) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๖๐  
 (๘) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๑  
 (๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราช 
บัญญัตหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓  

 มาตรา ๑๓๖  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน  
 (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ตามมาตรา ๑๙  
 (๒) การปฏญิาณตนของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภาตามมาตรา ๒๑  
 (๓) การรับทราบการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ มาตรา ๒๒  
 (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ
ตามมาตรา ๒๓  
 (๕) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรือ่งอื่นในสมัยประชุมสามญั
นิติบัญญตัิได้ตามมาตรา ๑๒๗ 
 (๖) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๗  
 (๗) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๘  
 (๘) การตราข้อบังคับการประชุมรฐัสภาตามมาตรา ๑๓๗ 
 (๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือร่างพระราชบัญญตัิตามมาตรา ๑๔๕ 
 

 มาตรา ๑๕๖  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
 (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ตามมาตรา ๑๗ 
 (๒) การปฏญิาณตนของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 
 (๓) การรับทราบการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐  
 (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ
ตามมาตรา ๒๑  
 (๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๑ 
 (๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒ 
 (๗) การพิจารณารา่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูตาม
มาตรา ๑๓๒ 
 (๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
ร่างพระราชบญัญัติใหม่ตามมาตรา ๑๔๖  
 (๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ 
 (๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๙๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๑๐) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ข
เพิ่มเตมิ ร่างพระราชบัญญตัิหรือรา่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญต่อไปตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง   
 (๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๔  
 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๒๑๑  
 (๑๓) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๒๑๓  
 (๑๔) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา 
๒๒๓ 
 (๑๕) การให้ความเห็นชอบหนังสอืสัญญาตามมาตรา ๒๒๔  
 (๑๖) การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๓๑๓ 

 (๑๐) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูหรือ
ร่างพระราชบญัญัติใหม่ตามมาตรา ๑๕๑ 
 (๑๑) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ข
เพิ่มเตมิ ร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูหรือร่าง
พระราชบัญญัตติ่อไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง  
 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๖  
 (๑๓) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๗๙  
 (๑๔) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา 
๑๘๙  
 (๑๕) การรับฟังค าช้ีแจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือ
สัญญาตามมาตรา ๑๙๐  
 (๑๖) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๙๑ 

 (๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๗ 
 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๒ 
 (๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา 
๑๗๗ 
 (๑๔) การรับฟังค าช้ีแจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือ
สัญญาตามมาตรา ๑๗๘  
 (๑๕) การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๕๖ 
 (๑๖) กรณีอื่นตามที่บัญญตัิไว้ในรฐัธรรมนญู 

 มาตรา ๑๙๔  ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้
ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน  
 มาตรา ๑๙๕  ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้น าบทที่ใช้
แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้ง
คณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภา
จะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของ
แต่ละสภา 

 มาตรา ๑๓๗  ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 
ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน  
 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้น าบทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแตใ่นเรือ่งการตั้งคณะกรรมาธิการ 
กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจ านวน
ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 
 

 มาตรา ๑๕๗  ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 
ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน 
 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้น าบทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ 
กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจ านวน
ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 
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๙๗ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

หมวด ๗ 
คณะรัฐมนตรี 

หมวด ๙ 
คณะรัฐมนตรี 

หมวด ๘ 
คณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๒๐๑  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคน
หนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 
มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน  
 นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้
เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 
๑๑๘ (๗) ในอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดเดียวกัน  
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตร ี

 มาตรา ๑๗๑  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มี
หน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรบัผิดชอบร่วมกัน 
 นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับ
แต่งตั้งตามมาตรา ๑๗๒ 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
 นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปีมไิด ้

 มาตรา ๑๕๘  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มี
หน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผดิชอบร่วมกัน 
 นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตร ี
 นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได ้ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหนง่ติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นบัรวม
ระยะเวลาในระหว่างท่ีอยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๒๐๒  ใหส้ภาผู้แทนราษฎรพิจารณาใหค้วามเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตัง้เปน็นายกรัฐมนตรใีห้แล้วเสร็จภายในสามสบิวันนบั
แต่วันที่มีการเรียกประชุมรฐัสภาเปน็ครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙  
 การเสนอช่ือบุคคลซึ่งสมควรได้รบัแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรตีาม
วรรคหนึ่ง ต้องมสีมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่นอ้ยกวา่หนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎรรับรอง  
 มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบคุคลใดให้
เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสยีงมากกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเทา่ที่มีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร การลงมติในกรณเีช่นวา่นี้ให้
กระท าโดยการลงคะแนนโดยเปดิเผย 

 มาตรา ๑๗๒  ใหส้ภาผู้แทนราษฎรพจิารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา 
๑๒๗  
 การเสนอช่ือบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง  
 มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคล
ใดให้เป็นนายกรัฐมนตร ีต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การลงมติใน
กรณีเช่นว่านี้ให้กระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย 
 

 มาตรา ๑๕๙  ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรไดร้ับแต่งตั้งเปน็นายกรัฐมนตรจีากบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผู้มีชื่อ
อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจาก
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 การเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรี ต้องกระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมี
คะแนนเสยีงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร 

 มาตรา ๒๐๓  ในกรณีที่พ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกแล้ว ไม่
ปรากฏว่ามีบคุคลใดไดร้ับคะแนนเสียงเห็นชอบให้ไดร้ับแต่งตั้งเป็น

 มาตรา ๑๗๓  ในกรณีที่พ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มาประชุมเป็น
ครั้งแรกแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบให้ได้รับ
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๙๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๐๒ วรรคสาม ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรน าความ
ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งไดร้บั
คะแนนเสยีงสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตร ี

แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรน าความขึ้นกราบบังคมทูลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่ง
ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี 

 มาตรา ๒๐๖ รัฐมนตรีต้องมีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสามสิบห้าปีบรบิูรณ์  
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า  
 (๔) ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) 
(๗) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)  
 (๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคกุตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้น
โทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รบัแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผดิอันได้กระท า
โดยประมาท  
 (๖) ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
สมาชิกภาพสิ้นสดุลงมาแล้วยังไมเ่กินหน่ึงปีนับถึงวันท่ีได้รับแต่งตั้ง
เป็นรัฐมนตรี เว้นแตส่มาชิกภาพสิน้สุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑) 
 มาตรา ๒๐๗  รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึ่งมีต าแหนงหรือ
เงินเดือนประจ านอกจากขาราชการการเมืองมิได ้

 มาตรา ๑๗๔  รัฐมนตรตี้องมีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสามสิบห้าปีบรบิูรณ ์ 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า  
 (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)  
 (๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
 (๖) ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
สมาชิกภาพสิ้นสดุลงมาแล้วยังไมเ่กินสองปีนับถึงวันท่ีได้รับแต่งตั้ง
เป็นรัฐมนตร ี

 มาตรา ๑๖๐  รัฐมนตรีต้อง 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสามสิบห้าป ี
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
 (๔) มีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ 
 (๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัตติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรา้ยแรง 
 (๖) ไม่มีลกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๙๘ 
 (๗) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึง
ที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผดิอันได้กระท าโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุกระท าการอันเป็น
การต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรอืมาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึงสอง
ปีนับถึงวันแต่งตั้ง 

 มาตรา ๒๐๔  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมไิด ้
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึ่งไดร้ับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรหีรือ
รัฐมนตรีให้พ้นจากต าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในวันถัดจาก
วันท่ีครบสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 

  

 มาตรา ๒๐๕  ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสตัย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริยด์้วยถอ้ยค า ดังต่อไปนี้  
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดตี่อพระมหากษัตริย์  และจะปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้ง

 มาตรา ๑๗๕  ตรงกับมาตรา ๒๐๕ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๑๖๑  ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์
ปฏญิาณตอ่พระมหากษตัริยด์้วยถอ้ยค า ดังต่อไปนี ้
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดตี่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
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๙๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จะรักษาไว้และปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 
 

ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏบิัติ
หน้าท่ีไปพลางก่อนท่ีจะถวายสัตยป์ฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรีนั้น
ด าเนินการตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้  ในกรณีเช่นนี้ ให้
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๘ (๑) พ้นจากการปฏิบัติหนา้ที่นับแต่
วันท่ีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว 

 มาตรา ๒๑๑  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าท่ี  
 ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีทีส่ าคัญ
และจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
ส าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรทีี่เข้ารับหน้าท่ีจะด าเนินการไปพลาง
ก่อนเพียงเท่าที่จ าเป็นก็ได ้

 มาตรา ๑๗๖  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและช้ีแจงการด าเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี ้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าท่ี และเมื่อแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาแล้วต้องจัดท าแผนการบรหิารราชการแผ่นดิน เพื่อก าหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการแตล่ะปีตามมาตรา ๗๖ 
 ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส าคัญ
และจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
ส าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะด าเนินการไปพลาง
ก่อนเพียงเท่าที่จ าเป็นก็ได้ 

 มาตรา ๑๖๒  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้อง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบาย
แห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องช้ีแจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะ
น ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ 
ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 
 ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่
ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชนส์ าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหนา้ที่จะ
ด าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ าเป็นก็ได ้
 

 มาตรา ๒๑๐  รัฐมนตรีย่อมมสีิทธิเข้าประชุมและแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคดิเห็นในที่ประชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ในกรณีทีส่ภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เข้า
ประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรตี้องเข้าร่วมประชุม  
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ ให้
น ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๗๗  รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณีที่สภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เข้าประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้า
ร่วมประชุม และให้น าเอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๐ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถ้ารัฐมนตรผีู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันด้วย  ห้ามมิให้รฐัมนตรีผู้นัน้
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องทีเ่กี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง การปฏิบัตหิน้าที่
หรือการมสี่วนไดเ้สียในเรื่องนั้น 

 มาตรา ๑๖๓  รัฐมนตรีย่อมมสีิทธิเข้าประชุมและแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคดิเห็นในที่ประชุมสภาแต่ไม่มสีิทธิออก
เสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภา
ผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผูน้ั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด้วย และให้น าเอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา ๒๑๒  ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้อง
ด าเนินการตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู กฎหมาย และนโยบายทีไ่ด้
แถลงไว้ตามมาตรา ๒๑๑ และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรใน

 มาตรา ๑๗๘  ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้อง
ด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้
แถลงไว้ตามมาตรา ๑๗๖ และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรใน

 มาตรา ๑๖๔  ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี
ต้องด าเนินการตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ 
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๑๐๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หน้าท่ีของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบาย
ทั่วไปของคณะรัฐมนตร ี

หน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไป
ของคณะรัฐมนตรี 

นโยบายที่ได้แถลงไวต้่อรัฐสภา และต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อ านาจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต 
เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนิน
กิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน
ส่วนรวม 
 (๒) รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอยา่งเคร่งครัด 
 (๓) ยึดถือและปฏิบัตติามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 (๔) สร้างเสรมิให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็น
ธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน 
 รัฐมนตรีต้องรับผดิชอบต่อสภาผูแ้ทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ใน
หน้าท่ีและอ านาจของตน รวมทั้งตอ้งรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาใน
การก าหนดนโยบายและการด าเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๒๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกีย่วกับการบริหารราชการ
แผ่นดินทีค่ณะรัฐมนตรเีห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา
ขอให้มีการเปดิอภิปรายทัว่ไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภากไ็ด้  ในกรณี
เช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปญัหาที่อภิปรายมไิด ้

 มาตรา ๑๗๙  ตรงกับมาตรา ๒๑๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๑๖๕  ตรงกับมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๒๑๔  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่า กิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สยีของประเทศชาติหรือประชาชน 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามตไิด้  
 การออกเสียงประชามตติ้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอ
ปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการ
ส าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหน่ึงซึ่งมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระท ามิได้  

 มาตรา ๑๖๕  ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งย่อมมสีิทธิออกเสยีง
ประชามต ิ
 การจัดให้มีการออกเสยีงประชามติให้กระท าได้ในเหต ุ
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรเีห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของประเทศชาติหรือประชาชน 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามตไิด ้
 (๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบญัญตัิใหม้ีการออกเสยีงประชามติ 

 มาตรา ๑๖๖  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะ
ขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดได้ ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
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๑๐๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดวันให้ประชาชนออกเสียง
ประชามตซิึ่งจะต้องไม่ก่อนเก้าสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนบั
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสยีงประชามติต้อง
ก าหนดเป็นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร  
 ในระหว่างที่ประกาศตามวรรคหนึง่มีผลใช้บังคับ รัฐต้อง
ด าเนินการให้บคุคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น 
แสดงความคดิเห็นของตนได้โดยเท่าเทียมกัน  
 บุคคลผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมสีิทธิออก
เสียงประชามติ  
 ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏว่ามีผูม้าใช้สิทธิออก
เสียงประชามติเป็นจ านวนไม่มากกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้มีสิทธิ
ออกเสียงประชามติ ให้ถือว่าประชาชนโดยเสยีงข้างมากไมเ่ห็นชอบ
ด้วยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น แต่ถ้ามีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
มากกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนผู้มีสทิธิออกเสียงประชามติและปรากฏ
ว่าผู้ออกเสียงประชามตโิดยเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่า
ประชาชนโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น  
 การออกเสียงประชามตติามมาตรานี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้
ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  
 หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสียงประชามติ 

 การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดให้เป็นการออก
เสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติใน
ปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ หรือเป็นการออกเสียงเพื่อให้
ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการ
เฉพาะ 
 การออกเสียงประชามตติ้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบ
หรือไมเ่ห็นชอบในกิจการตามที่จัดให้มีการออกเสยีงประชามต ิและ
การจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู 
หรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบคุคล จะกระท ามไิด ้
 ก่อนการออกเสียงประชามต ิรัฐตอ้งด าเนินการให้ข้อมูลอย่าง
เพียงพอ และให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น 
มีโอกาสแสดงความคดิเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน  
 หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ และจ านวนเสียงประชามติ เพื่อมีข้อยตุิ 

 มาตรา ๒๑๕  รัฐมนตรีทัง้คณะพน้จากต าแหน่ง เมื่อ  
 (๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรฐัมนตรสีิ้นสดุลงตามมาตรา 
๒๑๖  
 (๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสดุลงหรือมีการยุบสภาผู้แทน 
ราษฎร  
 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก  
 คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ง ตอ้งอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรทีี่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี แต่ใน
กรณีพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) จะใช้อ านาจแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการ

 มาตรา ๑๘๐  รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  
 (๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรฐัมนตรสีิ้นสดุลงตามมาตรา 
๑๘๒  
 (๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสดุลงหรือมีการยุบสภาผู้แทน 
ราษฎร  
 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก  
 ในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ให้ด าเนินการตาม
มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๖๗  รัฐมนตรีทั้งคณะพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรฐัมนตรสีิ้นสดุลงตามมาตรา 
๑๗๐ 
 (๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสดุลงหรือมีการยุบสภาผู้แทน 
ราษฎร 
 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
 (๔) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ 
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๑๐๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง มไิด้ เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง และมาตรา 
๒๐๔ มาใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรทีี่พ้นจากต าแหน่งและอยู่ใน
ระหว่างที่ปฏิบัตหิน้าท่ีตามวรรคสอง  
 ในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๒๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) หรือ (๘) ให้ด าเนินการตามมาตรา 
๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ โดยอนโุลม 

 เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตาม (๑) (๓) หรือ (๔) ให้
ด าเนินการเพื่อให้มีคณะรัฐมนตรีขึน้ใหม่ตามมาตรา ๑๕๘ และ
มาตรา ๑๕๙  

   มาตรา ๑๖๘  ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งอยูป่ฏิบตัิ
หน้าที่ต่อไป ภายใตเ้ง่ือนไข ดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรือ 
(๓) ให้อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่จะเข้า
รับหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่นายกรฐัมนตรีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๑๖๗ (๑) เพราะเหตุขาดคณุสมบตัิหรือมลีักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยู่
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปมไิด้  
 (๒) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๔) คณะรัฐมนตรี
ที่พ้นจากต าแหน่งจะอยู่ปฏบิัติหนา้ที่ต่อไปมไิด้  
 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปมไิด้ตาม (๒) หรือ
คณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปลาออกท้ังคณะ และเป็นกรณีที่
ไม่อาจด าเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ไดไ้ม่ว่าด้วย
เหตุใด หรือยังด าเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ไม่แล้ว
เสร็จ ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น 
ๆ เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลดักระทรวงคัดเลือก
กันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตร ี

  มาตรา ๑๘๑  คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ง ต้องอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่จะ
เข้ารับหน้าท่ี แต่ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๘๐ (๒) 

 มาตรา ๑๖๙  คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๑๖๗ (๒) และต้องปฏิบัตหิน้าท่ีตอ่ไปตามมาตรา ๑๖๘ ต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
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๑๐๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏบิัติหน้าที่ไดเ้ท่าที่จ าเป็น ภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่กระท าการอันเป็นการใช้อ านาจแต่งตั้งหรือโยกย้าย
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดอืนประจ า หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ ่หรือให้
บุคคลดังกลา่วพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้
ผู้อื่นมาปฏิบัตหิน้าทีแ่ทน เว้นแต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๒)ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เว้นแต่จะไดร้ับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๓) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมี
ผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป 
 (๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระท าการ
ใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 (๑) ไม่กระท าการอันมผีลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ 
หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่
ที่ก าหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 (๒) ไม่แต่งตั้งหรือโยกยา้ยข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน เว้นแต่
จะไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๓) ไม่กระท าการอันมผีลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เว้นแต่จะไดร้ับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระท าการ
ใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามระเบยีบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 

 มาตรา ๒๑๖  ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๒๐๖  
 (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก  
 (๕) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา ๑๘๕ หรือ
มาตรา ๑๘๖  
 (๖) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๘ หรือมาตรา ๒๐๙  
 (๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๒๑๗  
 (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง  
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ มาใช้บังคับกับการ
สิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 

 มาตรา ๑๘๒  ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอ
การลงโทษในความผดิอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหโุทษ หรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๔) สภาผู้แทนราษฎรมมีติไม่ไว้วางใจตามมาตรา ๑๕๘ หรือ
มาตรา ๑๕๙  
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๗๔ 
 (๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๘๓   
 

 มาตรา ๑๗๐  ความเป็นรัฐมนตรสีิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) สภาผู้แทนราษฎรมมีติไม่ไว้วางใจ 
 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๖๐ 
 (๕) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือ
มาตรา ๑๘๗ 
 (๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๗๑ 
 นอกจากเหตุที่ท าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรขีองนายกรัฐมนตรสีิ้นสดุลงเมื่อ
ครบก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ด้วย 
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๑๐๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๗) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ 
หรือมาตรา ๒๖๙ 
 (๘) วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ง  
 นอกจากเหตุที่ท าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรขีองนายกรัฐมนตรสีิ้นสดุลงเมื่อ
ครบก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ด้วย 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใช้บังคับกับการ
สิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง  
โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยได้ด้วย 

 ให้น าความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความ
เป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม  เพ่ือ
ประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยได้ด้วย  
 

 มาตรา ๒๑๗  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวาย
ค าแนะน า 

 มาตรา ๑๘๓  ตรงกับมาตรา ๒๑๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๑๗๑  ตรงกับมาตรา ๑๘๓ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๒๑๘  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์
จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติกไ็ด้  
 การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าไดเ้ฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได้  
 ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราช
ก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุม
และการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรี
ต้องด าเนินการใหม้ีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรไม่
อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัตแิต่วุฒิสภาไม่อนุมตัิและสภา
ผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงไมม่ากกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน 

 มาตรา ๑๘๔  ตรงกับมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

 มาตรา ๑๗๒  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์
จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติกไ็ด้ 
 การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าไดเ้ฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได ้
 ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระ
ราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัย
ประชุมและการรอการเปดิสมัยประชุมสามญัจะเป็นการชักช้า 
คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มกีารเรยีกประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอ่นุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว ถ้า
สภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมตัิแต่วุฒิสภา
ไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน 
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๑๐๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน
กิจการทีไ่ดเ้ป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น 
 หากพระราชก าหนดตามวรรคหน่ึงมีผลเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกบทบัญญตัิแห่งกฎหมายใด และพระราชก าหนดนั้นต้องตก
ไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแหง่กฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเตมิหรือยกเลิก มผีลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันท่ีการไม่อนมุัติพระ
ราชก าหนดนั้นมผีล 
 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น 
หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมตัิและสภาผูแ้ทนราษฎรยืนยันการอนุมตัิด้วย
คะแนนเสยีงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นมผีลใช้บังคับเป็น
พระราชบญัญตัิต่อไป  
 การอนุมัติหรือไม่อนมุัติพระราชก าหนด ให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณไีม่อนุมัติ ใหม้ีผลตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของ
วุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชก าหนด จะต้องกระท าใน
โอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้น ๆ 

ราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการทีไ่ด้
เป็นไปในระหว่างท่ีใช้พระราชก าหนดนั้น 
 หากพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชก าหนดนั้นต้องตก
ไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระ
ราชก าหนดนั้นมีผล 
 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น 
หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมตัิและสภาผูแ้ทนราษฎรยืนยันการอนุมตัิด้วย
คะแนนเสยีงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นมผีลใช้บังคับเป็น
พระราชบัญญัตติ่อไป 
 การอนุมัติหรือไม่อนมุัติพระราชก าหนด ให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณไีม่อนุมัติ ใหม้ีผลตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของ
วุฒิสภา และการยืนยันการอนุมตัพิระราชก าหนด จะต้องกระท าใน
โอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้น ๆ 

 มาตรา ๒๑๙  ก่อนท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิภาจะได้อนุมัติ
พระราชก าหนดใดตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าช่ือเสนอความเหน็
ต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับ
ความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนัน้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนัน้
ไปยังประธานแห่งสภาทีส่่งความเห็นนั้นมา  
 เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรอืประธานวุฒิสภาได้รับ
ความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรค

 มาตรา ๑๘๕  ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติ
พระราชก าหนดใดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าช่ือเสนอความเห็นต่อ
ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่ง
ความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยแล้ว ให้ศาล
รัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยงัประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็น
นั้นมา 
 

 มาตรา ๑๗๓  ก่อนทีส่ภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนมุัติ
พระราชก าหนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่
ของแต่ละสภา มีสิทธเิข้าช่ือเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตน
เป็นสมาชิก ว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรค
หนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้นสง่ความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย และให้รอการ
พิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค าวินิจฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญ  
 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๑๐๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หนึ่งแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะไดร้บั
แจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่พระราชก าหนดใดไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ให้พระราชก าหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น  
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนญูทั้งหมด 

 เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรอืประธานวุฒิสภาไดร้ับ
ความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรค
หนึ่งแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะ
ไดร้ับแจ้งค าวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่พระราชก าหนดใดไม่
เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่หรือวรรคสอง ให้พระราชก าหนด
นั้นไม่มผีลบังคับมาแต่ต้น  
 ค าวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญูว่าพระราชก าหนดใดไมเ่ป็นไปตาม
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สอง
ในสามของจ านวนตลุาการศาลรัฐธรรมนญูทั้งหมด 

 ให้ศาลรัฐธรรมนญูมคี าวินิจฉยัภายในหกสิบวันนบัแต่วนัที่ได้รบั
เรื่อง และให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่
ส่งความเหน็นั้นมา 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่พระราชก าหนดใดไม่
เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่ ให้พระราชก าหนดนั้นไม่มผีลใช้
บังคับมาแต่ต้น 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนตลุาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่

 มาตรา ๒๒๐  ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีความจ าเป็นต้องมี
กฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา
โดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษตัริยจ์ะ
ทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคบัดังเช่นพระราชบัญญัติกไ็ด้  
 พระราชก าหนดที่ไดต้ราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องน าเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนบัแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๑๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา ๑๘๖  ในระหวา่งสมยัประชุม ถ้ามีความจ าเป็นต้องมี
กฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพจิารณาโดย
ด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตรา
พระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบญัญตัิก็ได ้ 
 พระราชก าหนดที่ไดต้ราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องน าเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนบัแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา ๑๗๔  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยว
ด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตอ้งได้รับการพจิารณาโดยด่วนและ
ลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดนิ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระ
ราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญตัิก็ได้ 
 ให้น าความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรค
หก และวรรคเจด็ มาใช้บังคับแก่พระราชก าหนดที่ไดต้ราขึ้นตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม 
จะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

 มาตรา ๒๒๑  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 

 มาตรา ๑๘๗  ตรงกับมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๑๗๕  ตรงกับมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๒๒๒  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศกึตามลักษณะและวิธีการตาม
กฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก  
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่ง
เป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารย่อมกระท าได้ตามกฎหมายว่า
ด้วยกฎอัยการศึก 
 

 มาตรา ๑๘๘  ตรงกับมาตรา ๒๒๒ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

 มาตรา ๑๗๖  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจใน
การประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะ
แห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารย่อมกระท าได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยกฎอัยการศึก 
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๑๐๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๒๓  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจใน
การประกาศสงครามเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
 มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  
 ในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภา
ผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภาในการให้ความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่

 มาตรา ๑๘๙  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจใน
การประกาศสงครามเมื่อไดร้ับความเห็นชอบของรัฐสภา  
 มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  
 ในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทน 
ราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง และการลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

 มาตรา ๑๗๗  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจใน
การประกาศสงครามเมื่อไดร้ับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
 

 มาตรา ๒๒๔  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สญัญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานา
ประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ  
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขต
อ านาจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตาม
สัญญา ต้องไดร้ับความเห็นชอบของรัฐสภา 

 มาตรา ๑๙๐  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจใน
การท าหนังสือสญัญาสันตภิาพ สญัญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับ
นานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ  
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตาม
หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือ
มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว 
 ก่อนการด าเนินการเพื่อท าหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้
ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้อง
ช้ีแจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น  ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรี
เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพือ่ขอความเห็นชอบด้วย  
 เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว  ก่อนที่จะแสดง
เจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
รายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น  และในกรณีที่การปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรตี้อง

 มาตรา ๑๗๘  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจใน
การท าหนังสือสญัญาสันตภิาพ สญัญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับ
นานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขต
พื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้อง
ออกพระราชบัญญตัิเพื่อให้การเปน็ไปตามหนังสือสญัญา และ
หนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมผีลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนัท่ีได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความ
เห็นชอบ 
 หนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมผีลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการคา้หรือการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี 
เขตศลุกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้ประเทศ
ต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
หนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบญัญัติ  
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๑๐๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว 
เหมาะสม และเป็นธรรม 
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดประเภท กรอบการเจรจา 
ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสญัญาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผล
ผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยา่งมี
นัยส าคญั รวมทั้งการแกไ้ขหรือเยยีวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยค านึงถึงความเป็นธรรม
ระหว่างผู้ทีไ่ด้ประโยชน์กับผู้ที่ไดร้บัผลกระทบจากการปฏิบตัิตาม
หนังสือสัญญานั้นและประชาชนท่ัวไป 
 ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉยัชี้ขาด โดยให้น าบทบัญญัตติามมาตรา ๑๕๔ 
(๑) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องตอ่ศาลรัฐธรรมนญูโดยอนุโลม 
 
 (มาตรา ๑๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔) 
 

 ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามสี่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกดิจาก
ผลกระทบของการท าหนังสือสญัญาตามวรรคสามด้วย 
 เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเปน็กรณตีามวรรคสองหรือวรรค
สามหรือไม่ คณะรัฐมนตรจีะขอให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ 
ศาลรัฐธรรมนญูต้องวินิจฉัยให้แลว้เสร็จภายในสามสบิวันนับแต่วันที่
ได้รับค าขอ 
 

 มาตรา ๒๒๕  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
พระราชทานอภัยโทษ 
 

 มาตรา ๑๙๑  ตรงกับมาตรา ๒๒๕ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๑๗๙  ตรงกับมาตรา ๑๙๑ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๒๒๗  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหาร
และฝา่ยพลเรือน ต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และ
ทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย 

 มาตรา ๑๙๓  ตรงกับมาตรา ๒๒๗ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๑๘๐  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่าย
ทหารและฝ่ายพลเรือน ต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า 
และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะ
ความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ 
 

 มาตรา ๒๒๘  ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
และมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเปน็ข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองอื่น มิได ้

 มาตรา ๑๙๔  ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการ
การเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นมิได ้

 มาตรา ๑๘๑  ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการ
การเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นมิได ้
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๑๐๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๓๑  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรม
ราชโองการ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ เว้นแตท่ี่มีบัญญัตไิว้เป็นอยา่งอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้  
 มาตรา ๒๓๒  บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้วหรือถือ
เสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาโดยพลัน 

 มาตรา ๑๙๕  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราช
โองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้  
 บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่ง
ว่าได้ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยพลัน 

 มาตรา ๑๘๒  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรม
ราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผน่ดิน ต้องมีรัฐมนตรลีงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ เว้นแตท่ี่มีบัญญัตไิว้เป็นอยา่งอื่นใน
รัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๒๙  เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา  
 บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรี 
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๙๖  เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ขององคมนตร ีประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ
รองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้อง
ก าหนดใหจ้่ายไดไ้ม่ก่อนวันเข้ารับหน้าที ่
 บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี
ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๘๓  เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
องคมนตรีซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 ส่วนที ่๒ 
การกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน ์

หมวด ๙ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน ์

 มาตรา ๑๑๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง  
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ นอกจากข้าราชการการเมือง
อื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี  
 (๒) ไม่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สญัญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมลีักษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้า
เป็นคู่สญัญาในลักษณะดังกล่าว  

 มาตรา ๒๖๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ต้อง  
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
 (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสมัปทานจาก
รัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรัฐวิสาหกจิ หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หนว่ยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน 
 

 มาตรา ๑๘๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ต้อง 
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสมัปทานจาก
รัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรัฐวิสาหกจิ หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หนว่ยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการ
งานตามปกติ  
 บทบัญญัตมิาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรับเบี้ยหวัด บ าเหนจ็ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรอื
เงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรรับหรือด ารงต าแหนง่กรรมาธิการของรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งในฐานะเปน็
ผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตร ี
 มาตรา ๑๒๘  ใหน าบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ 
มาใช้บังคับกับการกระท าอันตองหามของสมาชิกวุฒิสภาดวย โดย
อนุโลม 

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสมัปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว ทั้งนี ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการ
งานตามปกติ  
 (๔) ไม่กระท าการอันเป็นการต้องหา้มตามมาตรา ๔๘ 
 บทบัญญตัิมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีทีส่มาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวดั บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรม
วงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของรฐัสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่
ไดร้ับแต่งตั้งในการบรหิารราชการแผน่ดิน  
 ให้น าความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและ
บุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่น
ซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภานั้น ที่ด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้
ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้
กระท าการตามมาตรานีด้้วย 
 

หุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสมัปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจ
การงานปกต ิ
 (๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็น
การขัดขวางหรือแทรกแซง การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 
 มาตรานีม้ิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภารับเบีย้หวัด บ าเหนจ็ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุ
วงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือ
กรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งในการบรหิารราชการแผ่นดินทีเ่กี่ยวกับ
กิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัตไิวเ้ป็นการเฉพาะ  
 ให้น า (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แกคู่่สมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่
สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น 
ที่ด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้รว่มด าเนินการ หรือผูไ้ดร้ับ
มอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้
กระท าการตามมาตรานีด้้วย 

 มาตรา ๑๑๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่
ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกจิ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจาก
ต าแหน่ง 

 มาตรา ๒๖๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่
ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาเข้าไปก้าวกา่ยหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น 
หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี ้
 (๑) การปฏิบัตริาชการหรือการด าเนนิงานในหน้าท่ีประจ าของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกจิ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ ่หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๑๘๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภากระท าการใด ๆ อนัมีลักษณะที่เป็นการกา้วก่ายหรือ
แทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรค
การเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๒๘  ใหน าบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ 
มาใช้บังคับกับการกระท าอันตองหามของสมาชิกวุฒิสภาดวย โดย
อนุโลม 

 (๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่
ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวสิาหกิจ กิจการทีร่ัฐถือหุน้ใหญ ่หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรอื 
 (๓) การให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหนง่หรือเงินเดือนประจ าและ
มิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ ่หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่ง 

 (๑) การปฏิบตัิราชการหรือการด าเนินงานในหน้าท่ีประจ า
ของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการทีร่ัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๒) กระท าการในลักษณะที่ท าใหต้นมีส่วนร่วมในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดท าโครงการใด ๆ 
ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด าเนินการในกิจการของรัฐสภา  
 (๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง เลื่อน
เงินเดือนหรือการให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐ
ถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๒๐๘  รัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งหรือกระท าการใด
ตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๐ มิได ้เว้นแต่ต าแหน่งที่ต้องด ารงตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน 
บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มไิดด้้วย 

 มาตรา ๒๖๗  ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรดี้วย  เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งหรือ
ด าเนินการตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย และจะด ารงต าแหน่งใดใน
ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การทีด่ าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไร
หรือรายไดม้าแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มไิดด้้วย 
 มาตรา ๒๖๘  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระท าการใดที่
บัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๖๖ มิได ้เวน้แต่เป็นการกระท าตามอ านาจ
หน้าท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาหรือ
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๑๘๖  ให้น าความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่
รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้
 (๑) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าที่หรืออ านาจของรัฐมนตรี  
 (๒) การกระท าตามหน้าท่ีและอ านาจในการบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 นอกจากกรณตีามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งกระท าการใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการ
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัตหิน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรอืของพรรคการเมืองโดยมิชอบ
ตามที่ก าหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

 มาตรา ๒๐๙  รัฐมนตรีต้องไม่เปน็หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไมค่งไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ท้ังนี้ ตามจ านวนที่กฎหมายบัญญัติ ใน
กรณีที่รัฐมนตรผีู้ใดประสงค์จะได้รบัประโยชน์จากกรณดีังกล่าวต่อไป 
ให้รัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ไดร้ับแต่งตั้ง และให้

 มาตรา ๒๖๙  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจ านวนที่
กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะ
ได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้
นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 มาตรา ๑๘๗  รัฐมนตรีต้องไมเ่ปน็หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไมค่งไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ านวนที่กฎหมายบญัญัติ และต้อง
ไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
 ในกรณีที่รัฐมนตรผีู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณตีาม
วรรคหนึ่งต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในหา้งหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นติิบุคคลซึง่
จัดการทรัพยส์ินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ  
 ห้ามมิให้รัฐมนตรผีู้นั้นกระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไป
บริหารหรือจัดการใด ๆ เกีย่วกับหุน้หรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าว 

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคล
ซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรจีะกระท าการใดอันมลีักษณะเป็น
การเข้าไปบริหารหรือจดัการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได ้
 บทบัญญัตมิาตรานี้ให้น ามาใช้บังคบักับคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติิภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรดี้วย และให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว ให้แก่นิติบุคคลซึ่ง
จัดการทรัพยส์ินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 รัฐมนตรีจะเข้าไปเกีย่วข้องกับการบริหารจดัการหุ้นหรือ
กิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้ 
 มาตรานีเ้ฉพาะในส่วนที่เกีย่วกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของรัฐมนตรี 
และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย   

ส่วนที่ ๓ 
การถอดถอนจากต าแหน่ง 

ไม่มีการแก้ไข  

 มาตรา ๓๐๓  ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนญู ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมี
พฤติการณร์่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท า
ผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าท่ีใน
การยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอ านาจถอดถอนผู้นั้นออกจาก
ต าแหน่งได้  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้
ด้วย คือ  
 (๑) กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 (๒) ผู้พิพากษาหรือตลุาการ พนักงานอัยการ หรือผูด้ ารง
ต าแหน่งระดับสูง ท้ังนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 มาตรา ๒๗๐  ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสดุ หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ ส่อไปในทางทุจรติต่อหนา้ที ่ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ ส่อว่ากระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้
อ านาจหนา้ทีข่ัดต่อบทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนญูหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏบิัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  วุฒิสภามีอ านาจ
ถอดถอนผู้นัน้ออกจากต าแหน่งได ้ 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้
ด้วย คือ  
 (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 (๒) ผู้พิพากษาหรือตลุาการ พนักงานอัยการ หรือผูด้ ารง
ต าแหน่งระดับสูง ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 มาตรา ๓๐๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือ

 มาตรา ๒๗๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๓๐๗ ให้
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากต าแหน่งได้ ค าร้องขอ
ดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกลา่ว
กระท าความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน  
 สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มสีทิธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อให้วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออก
จากต าแหน่งได้  
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการที่ประชาชนจะเข้าช่ือร้อง
ขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากต าแหน่งได้ ค าร้องขอ
ดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท า
ความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน  
 สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภา 
เพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออก
จากต าแหน่งได้  
 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากต าแหน่งได้
ตามมาตรา ๑๖๔ 

 มาตรา ๓๐๕  เมื่อได้รับค าร้องขอตามมาตรา ๓๐๔ แล้ว ให้
ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติด าเนินการไตส่วนโดยเร็ว  
 เมื่อไตส่วนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติท ารายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงานดังกลา่ว
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอข้อใดมีมลูหรือไม่ 
เพียงใด พร้อมท้ังระบุเหตุแห่งการนั้น  
 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอข้อใดเป็นเรื่องส าคญั จะแยก
ท ารายงานเฉพาะข้อน้ันส่งไปให้วฒุิสภาพิจารณาไปก่อนก็ได้  
 ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี
มติว่าข้อกล่าวหาใดมีมลู นับแต่วันดังกล่าว ผู้ด ารงต าแหน่งที่ถูก
กล่าวหาจะปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปมิไดจ้นกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และให้
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่ง
รายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทัง้ความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา
เพื่อด าเนินการตามมาตรา ๓๐๖ และอัยการสูงสดุเพื่อด าเนินการฟอ้ง
คดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป  
 

 มาตรา ๒๗๒  เมื่อไดร้ับค าร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ แล้ว ให้
ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติด าเนินการไต่สวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติท ารายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงาน
ดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอข้อใดมีมลู
หรือไม ่เพียงใด มีพยานหลักฐานที่ควรเช่ือได้อย่างไร พร้อมท้ังระบุ
ข้อยุติว่าจะให้ด าเนินการอย่างไรดว้ย 
 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอข้อใดเป็นเรื่องส าคญั จะ
แยกท ารายงานเฉพาะข้อนั้นส่งไปให้ประธานวุฒิสภาตามวรรคหน่ึง
เพื่อให้พิจารณาไปก่อนก็ได ้ 
 ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับแต่วันดังกล่าวผู้ด ารงต าแหน่งที่ถูก
กล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และให้
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงาน
และเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อ

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
แต่ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่า
ข้อกล่าวหาใดไม่มีมลู ให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอันตกไป  
 ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตสิ่งให้ตาม
วรรคสีย่ังไมส่มบรูณ์พอที่จะด าเนนิคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อ
ด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อท่ีไม่สมบรูณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริตแห่งชาติและอัยการสูงสดุตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี
ผู้แทนจากแตล่ะฝ่ายจ านวนฝ่ายละเท่ากัน เพื่อด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานใหส้มบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสดุเพื่อฟ้องคดีต่อไป ใน
กรณีที่คณะท างานดังกลา่วไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการ
ฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีอ านาจด าเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้อง
คดีแทน ก็ได ้

ด าเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และอัยการสูงสุด เพื่อด าเนินการฟ้องคดี
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป แต่ถ้า
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อ
กล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอันตกไป  
 ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตามวรรค
สี่ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะด าเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อ
ด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
แห่งชาติและอยัการสูงสุดตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจาก
แต่ละฝ่ายจ านวนเท่ากัน เพื่อด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้
สมบูรณ ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุด เพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะท างาน
ดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการฟ้องคดีได้ ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจ
ด าเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนก็ได้ 

 มาตรา ๓๐๖  เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๓๐๕ แล้ว ให้
ประธานวุฒิสภาจัดใหม้ีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว
โดยเร็ว  
 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แหง่ชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช
โองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวสิามญั และให้
ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 มาตรา ๒๗๓  เมื่อไดร้ับรายงานตามมาตรา ๒๗๒ แล้ว ให้
ประธานวุฒิสภาจัดใหม้ีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณี
ดังกล่าวโดยเร็ว  
 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช
โองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวสิามญั และให้
ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 มาตรา ๓๐๗  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียง
ลงคะแนนซึ่งต้องกระท าโดยวิธลีงคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใด
ออกจากต าแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา  
 

 มาตรา ๒๗๔  ตรงกับมาตรา ๓๐๗ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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๑๑๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งหรือ
ให้ออกจากราชการนับแต่วันที่วุฒสิภามมีติให้ถอดถอน และให้ตัด
สิทธิผู้นั้นในการด ารงต าแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับ
ราชการเป็นเวลาห้าปี  
 มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเ้ปน็ท่ีสุด และจะมีการร้องขอให้
ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดยีวกันอีกมิได้ แต่ไม่
กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

หมวด ๘ 
ศาล 

หมวด ๑๐ 
ศาล 

ไม่มีการแก้ไข 

ส่วนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๓๓  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของ
ศาลซึ่งต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระ
ปรมาภไิธยพระมหากษตัริย์  
 มาตรา ๒๔๙  ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูและกฎหมาย  
 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาและตลุาการไม่
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
 การจ่ายส านวนคดีใหผู้้พิพากษาและตลุาการ ใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ  
 การเรยีกคืนส านวนคดีหรือการโอนส านวนคดี จะกระท ามไิด้ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่จะกระทบกระเทอืนต่อความยุติธรรมในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี  
 การโยกย้ายผู้พิพากษาและตลุาการโดยไมไ่ดร้ับความยินยอม
จากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระท ามไิด้ เว้นแต่เป็นการโยกยา้ย
ตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น เปน็
กรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจ าเลยใน
คดีอาญา 

 มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็น
อ านาจของศาลซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ 
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์ 
 วรรคสอง  ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 วรรคสี่  ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมไิด ้

 มาตรา ๑๘๘  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของ
ศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษตัริย ์
 ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดตีามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็น
ธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๕๐  ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการ
การเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมไิด ้
 มาตรา ๒๓๔  บรรดาศาลทัง้หลายจะตั้งข้ึนได้ก็แต่โดย
พระราชบัญญัติ  
 การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพพิากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่
มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู่ตามกฎหมายส าหรับ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระท ามิได้  
 มาตรา ๒๓๕  การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธี
พิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระท ามไิด ้

 มาตรา ๑๙๘  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนได้ก็แต่โดย
พระราชบัญญัต ิ 
 การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพพิากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดี
ที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูต่ามกฎหมาย
ส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระท ามไิด ้ 
 การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายวา่ด้วยธรรมนญูศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใด
คดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระท ามไิด ้

 มาตรา ๑๘๙  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนได้แต่โดย
พระราชบัญญัต ิ
 การตั้งศาลขึ้นใหม่หรือก าหนดวิธพีิจารณาเพื่อพิจารณา
พิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทน
ศาลที่มีตามกฎหมายส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ จะกระท า
มิได ้
 

 มาตรา ๒๓๖  การนั่งพิจารณาคดีของศาลตองมีผูพิพากษาหรือ
ตุลาการครบองคคณะ และผพูิพากษาหรือตุลาการซึ่งมิไดนั่งพิจารณา
คดีใด จะท าค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยคดีนั้นมิได เวนแตมีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุจ าเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  

 มาตรา ๒๕๑  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลา
การ และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะ
ความตาย  
 การแต่งตั้งและการใหผู้้พิพากษาและตลุาการในศาลอื่น
นอกจากศาลรัฐธรรมนญู ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร 
พ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนอ านาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของ
ศาลดังกลา่ว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้น 

 มาตรา ๒๐๐  ตรงกับมาตรา ๒๕๑ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

 มาตรา ๑๙๐  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและใหผู้้พิพากษา
และตลุาการพ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะ
ความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูก
ลงโทษ ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
 

 มาตรา ๒๕๒  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี ผู้พิพากษาและตุลาการต้อง
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้  
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดตี่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ี
ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ โดยปราศจากอคติทั้งปวง 
เพื่อใหเ้กิดความยตุิธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจกัร 
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

 มาตรา ๒๐๑  ตรงกับมาตรา ๒๕๒ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

 มาตรา ๑๙๑  ตรงกับมาตรา ๒๐๑ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
อันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายทุกประการ” 
 มาตรา ๒๔๘  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีระหว่าง
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้พิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประธาน
ศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสดุ ประธานศาลอืน่ และ
ผู้ทรงคณุวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบญัญัติ เป็นกรรมการ  
 หลักเกณฑ์การเสนอปญัหาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๑๙๙  ตรงกับมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

 มาตรา ๑๙๒  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจ
ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ให้พิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกา
เป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าส านักตลุาการ 
ทหาร และผู้ทรงคณุวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามทีก่ฎหมายบัญญัติ เป็น
กรรมการ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการช้ีขาดปญัหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจ
ระหว่างศาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตัิ 

 มาตรา ๒๗๐  ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญที่เป็นอสิระ โดยมเีลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญูเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้ึนตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนญู  
 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญู ต้องไดร้ับ
ความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญู  
 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 มาตรา ๒๗๕  ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่
เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลยตุิธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา  
 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
 ส านักงานศาลยุติธรรมมีอสิระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 มาตรา ๒๘๐ ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองท่ี
เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบญัชา
ขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด  
 
 

 มาตรา ๒๑๗  ศาลรัฐธรรมนญูมีหน่วยธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมเีลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญู
เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญู ต้องมาจาก
การเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้รับความเห็นชอบของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญูตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๒๒  ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่
เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลยตุิธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา  
 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม ต้องมาจากการ
เสนอของประธานศาลฎีกาและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 ส านักงานศาลยุติธรรมมีอสิระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 มาตรา ๒๒๗  ศาลปกครองมีหน่วยธรุการของศาลปกครองที่เปน็
อิสระ โดยมเีลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคบับัญชาขึ้นตรงต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสดุ  

 มาตรา ๑๙๓  ให้แต่ละศาล ยกเวน้ศาลทหาร มีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยให้มหีัวหน้าหน่วยงาน
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้ึนตรงตอ่ประธานของแต่ละศาล  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมรีะบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ต้องไดร้ับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  
 ส านักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ 

 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ต้องมาจากการ
เสนอของประธานศาลปกครองสูงสุดและได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตลุาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญตัิ  
 ส านักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 

ส่วนที่ ๓  
ศาลยุติธรรม 

 

ไม่มีการแก้ไข ส่วนที่ ๒ 
ศาลยุติธรรม 

 มาตรา ๒๗๑  ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้ง
ปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของ
ศาลอื่น 
 มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง  ศาลยุติธรรมมสีามชั้น คือ ศาล
ช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิว้เป็นอย่างอ่ืนใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น  
 

 มาตรา ๒๑๘  ตรงกับมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่ง  ศาลยุติธรรมมสีามชั้น คือ ศาล
ช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิว้เป็นอย่างอ่ืน
ในรัฐธรรมนญูนี้หรือตามกฎหมายอื่น  
 วรรคสอง  ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนญู
หรือกฎหมายบัญญตัิให้เสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรง และคดีที่อุทธรณ์
หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลช้ันต้นหรือศาลอุทธรณ์ตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ เว้นแต่เป็นกรณทีี่ศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมายหรือ
ข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การ
พิจารณา ศาลฎีกามีอ านาจไมร่ับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได ้ ทั้งนี ้
ตามระเบียบที่ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎกีาก าหนด 
 วรรคสาม  ให้ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาและวินจิฉัยคดีที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และให้ศาล
อุทธรณม์ีอ านาจพจิารณาและวินิจฉยัคดีที่เกีย่วกับการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธเิลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บรหิาร
ท้องถิ่น  ทั้งนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉยัคดีใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ท่ี
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยต้องใช้ระบบไตส่วนและเป็นไปโดย
รวดเร็ว 
 

 มาตรา ๑๙๔  ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้ง
ปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญตัิให้อยู่ในอ านาจ
ของศาลอื่น 
 การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาล
ยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๑๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๗๒ วรรคสอง  ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษา
ประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้
พิพากษาศาลฎีกา จ านวนเกา้คน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาโดยวิธลีงคะแนนลับ และใหเ้ลือกเป็นรายคดี  
 วรรคสาม อ านาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตามที่บัญญตัิไว้ในรัฐธรรมนญูนี้และ
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 มาตรา ๓๑๐ วรรคสอง ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๖๕ มาใช้
บังคับกับการปฏิบัตหิน้าท่ีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองด้วยโดยอนุโลม  
 มาตรา ๓๑๑  การพิพากษาคดีให้ถือเสียงข้างมาก โดยผู้
พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนตอ้งท าความเห็นในการวินิจฉัยคดีเป็น
หนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ  
 ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอย่างนอ้ยต้องประกอบด้วย  
 (๑) ช่ือผู้ถูกกล่าวหา  
 (๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา  
 (๓) ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจรงิที่ได้จากการพิจารณา   
 (๔) เหตผุลในการวินิจฉยัทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย  
 (๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิง   
 (๖) ค าวินิจฉัยคดี รวมทั้งการด าเนนิการเกี่ยวกับทรัพยส์ินท่ี
เกี่ยวข้อง ถ้ามี  
 ค าสั่งและค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผยและเป็นท่ีสุด 

 มาตรา ๒๑๙ วรรคสี่  ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองคค์ณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้
พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือ
ผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
จ านวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนน
ลับ และให้เลือกเป็นรายคดี  
 วรรคห้า  อ านาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ให้เป็นไปตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญนี้และในพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวธิีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
 มาตรา ๒๗๗ วรรคสอง  วิธีพิจารณาคดีของศาลฎกีาแผนก
คดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองให้เปน็ไปตามที่บัญญัตไิว้ใน
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๑๓ มาใช้บังคับ
กับการปฏิบัตหิน้าที่ของศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองด้วยโดยอนโุลม  
 มาตรา ๒๗๘  การพิพากษาคดีใหถ้ือเสียงข้างมาก โดยผู้
พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนตอ้งท าความเห็นในการวินิจฉัยคดี
เป็นหนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมต ิ 
 ค าสั่งและค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมืองใหเ้ปดิเผยและเป็นที่สดุ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามวรรค
สาม 
 ในกรณีที่ผูต้้องค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งอาจท าให้
ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ อาจยื่นอุทธรณต์่อที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายในสามสบิวันนับแต่วันที่มีค าพิพากษาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได ้
 

 มาตรา ๑๙๕  ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษา
ในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรอืผู้
พิพากษาอาวโุสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่ง
ได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน
แต่ไม่เกินเก้าคนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยให้
เลือกเป็นรายคด ี
 ศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมี
อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ 
 วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีค าพิพากษา  
 การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่ ให้
ด าเนินการโดยองค์คณะของศาลฎกีาซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไมต่่ ากวา่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาล
ฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งไมเ่คยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน และได้รับ
คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนเก้าคน โดยใหเ้ลือกเป็น
รายคดี และเมื่อองค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้วให้ถือ
ว่าค าวินิจฉัยนัน้เปน็ค าวินจิฉัยของที่ประชุมใหญศ่าลฎกีา 
 ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีค าพิพากษาใหผู้้ใดพ้นจากต าแหน่ง หรือค าพิพากษาน้ันมี
ผลใหผู้้ใดพ้นจากต าแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่หรือไม่  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด 

ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพพิากษา 
 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่ และการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้า ให้เปน็ไปตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 มาตรา ๒๔๙ วรรคห้า  การโยกยา้ยผู้พิพากษาและตลุาการ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พพิากษาและตลุาการนั้น จะกระท า
มิได้ เว้นแต่เป็นการโยกยา้ยตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการ
เลื่อนต าแหน่งใหสู้งขึ้น เป็นกรณีทีอ่ยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทาง
วินัย หรือตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา 
 มาตรา ๒๕๓  เงินเดือน เงนิประจ าต าแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของผู้พิพากษาและตลุาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ จะน าระบบบญัชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ มิได้  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๕๔  บุคคลจะด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง 
หรือกรรมการในคณะกรรมการตลุาการของศาลอื่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
 มาตรา ๒๗๓  การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยตุิธรรม
พ้นจากต าแหน่ง ต้องไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตลุาการ
ศาลยุติธรรมก่อน แล้วจึงน าความกราบบังคมทูล  
 การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้พิพากษา
ในศาลยุติธรรม ต้องได้รับความเหน็ชอบของคณะกรรมการตลุาการ
ศาลยุติธรรม ในการนี้ให้คณะกรรมการตลุาการศาลยุติธรรมแต่งตั้ง 
 

 มาตรา ๑๙๗ วรรคสาม  การโยกย้ายผู้พิพากษาและตลุาการ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พพิากษาและตลุาการนั้น จะกระท า
มิได ้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัต ิเป็น
การเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการ
ทางวินัยหรือตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที่กระทบกระเทือน
ต่อความยุติธรรมในการพจิารณาพิพากษาคด ีหรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จ าเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๐๒  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชนต์อบ
แทนอื่นของผู้พิพากษาและตลุาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัิ ทั้งนี้ 
จะน าระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการพลเรือน
มาใช้บังคับมไิด ้ 
 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกบักรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผน่ดิน กรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ดว้ยโดยอนโุลม 
 มาตรา ๒๐๓  ตรงกับความในมาตรา ๒๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๒๐  การแต่งตั้งและการใหผู้้พิพากษาในศาลยุติธรรมพ้น
จากต าแหน่ง ต้องไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตลุาการศาล
ยุติธรรมก่อน แล้วจึงน าความกราบบงัคมทูล  
 การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้
พิพากษาในศาลยุติธรรม ต้องได้รบัความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ให้คณะกรรมการตลุาการศาลยตุิธรรม
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นช้ันศาลละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา 

 มาตรา ๑๙๖  การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาล
ยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ และด าเนินการโดยคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน 
และกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตลุาการในแต่ละชั้นศาล 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ บรรดาที่
ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคน  ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
คณะอนุกรรมการขึ้นช้ันศาลละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นใน
เรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา 
 มาตรา ๒๗๔  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้  
 (๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแตล่ะชั้นศาล ช้ันศาลละสี่คน 
รวมเป็นสิบสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแตล่ะชั้นศาล และ
ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการในทุกช้ันศาล  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งไม่เป็นหรือเคย
เป็นข้าราชการตุลาการ และไดร้ับเลือกจากวุฒิสภา  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวธิีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

 การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องค านงึถึงความรู้ความสามารถและ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย เป็นส าคัญ 
 มาตรา ๒๒๑  คณะกรรมการตลุาการศาลยุติธรรมประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในแต่ละช้ันศาล ได้แก่ ศาลฎีกาหก
คน ศาลอุทธรณ์สี่คน และศาลช้ันต้นสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการ 
ตุลาการในแต่ละช้ันศาล และได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการใน 
แต่ละช้ันศาล  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
ตุลาการ และไดร้ับเลือกจากวุฒิสภา  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวธิีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒุิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมี
แต่ไม่ครบสองคน  ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรมจ านวนไม่
น้อยกว่าเจ็ดคนเห็นว่ามีเรื่องเร่งดว่นท่ีต้องให้ความเห็นชอบ ให้
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจ านวนดังกล่าวเป็นองคป์ระกอบ
และองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้ 
 มาตรา ๓๐๖  ในวาระเริ่มแรก ใหผู้้พิพากษาในศาลฎีกาทีเ่คย
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีผู้พิพากษา
อาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ได้  ทั้งนี ้จนกว่าจะมีการปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหนา้ที่ของผู้
พิพากษาอาวุโส 
 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ตรา
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พพิากษาศาลยุติธรรมด ารงต าแหน่ง
ได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปี และผู้พพิากษาศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุครบ
หกสบิปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใดซึ่งได้ปฏิบตัิหน้าที่มาแล้วไม่



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
น้อยกว่ายี่สิบปีและผา่นการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบตัิหน้าที ่
สามารถขอไปด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลซึ่งไมสู่งกว่า
ขณะด ารงต าแหน่งได ้
 กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึง่และวรรคสอง จะต้องมี
บทบญัญัติให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใด
ในระยะสิบปีแรกนับแต่วันท่ีกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ทยอย
พ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่เป็นล าดับในแต่ละปีต่อเนื่องกันไปและ
สามารถขอไปด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสต่อไปได ้
 ให้น าบทบัญญัติในวรรคสอง และวรรคสาม ไปใช้กับพนักงาน
อัยการด้วย โดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๔ 
ศาลปกครอง 

ไม่มีการแก้ไข ส่วนที่ ๓ 
ศาลปกครอง 

 มาตรา ๒๗๖  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
เป็นข้อพพิาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือในก ากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่อยู่ในบังคับบญัชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน ซึ่ง
เป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าท่ี
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการ
กระท าหรือการละเว้นการกระท าที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้อง
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันต้น และจะมีศาล
ปกครองช้ันอุทธรณ์ด้วยกไ็ด ้

 มาตรา ๒๒๓  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท
ระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนญู หรือเจา้หน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือ
ระหวา่งหน่วยราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนญู หรือเจา้หน้าที่ของรัฐด้วยกัน อัน
เนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการ
ด าเนินกจิการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรือองคก์รตามรัฐธรรมนญู หรือเจา้หน้าที่
ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิรวมทั้งมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
เรื่องที่รัฐธรรมนญูหรือกฎหมายบญัญัติให้อยู่ในอ านาจของศาล
ปกครอง 
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยช้ีขาดของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น 
 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันต้น และจะมีศาล
ปกครองช้ันอุทธรณ์ด้วยกไ็ด ้
 

 มาตรา ๑๙๗  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
ปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรอื
เนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันต้น 
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินจิฉัยช้ีขาด
ขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนญูของ
องค์กรอิสระนั้น ๆ 
 การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลปกครอง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๕๓  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของผู้พิพากษาและตลุาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ จะน าระบบบญัชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ มิได้  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๕๔  บุคคลจะด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง 
หรือกรรมการในคณะกรรมการตลุาการของศาลอื่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
 มาตรา ๒๗๗  การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครอง
พ้นจากต าแหน่ง ต้องไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตลุาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติก่อน แล้วจึงน าความกราบบังคมทูล 
 ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผูท้รงคุณวุฒิในการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน อาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสดุ
ได้ การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเปน็ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้
แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดทั้งหมด และต้องไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญตัิและไดร้ับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาก่อน แล้วจึงน าความกราบบังคมทูล  
 การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตลุาการ
ในศาลปกครอง ต้องไดร้ับความเหน็ชอบของคณะกรรมการตลุาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 มาตรา ๒๗๘  การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ด ารง
ต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสดุนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี
น าความกราบบังคมทลูเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 

 มาตรา ๒๐๒  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชนต์อบ
แทนอื่นของผู้พิพากษาและตลุาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัิ ทั้งนี้ 
จะน าระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคบัมไิด ้ 
 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกบักรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผน่ดิน กรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ดว้ยโดยอนโุลม 
 มาตรา ๒๐๓  ตรงกับความในมาตรา ๒๕๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๒๔  การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครอง
พ้นจากต าแหน่ง ต้องไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตลุาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบญัญตักิ่อน แล้วจึงน าความกราบบังคมทลู 
 ผู้ทรงคณุวุฒิสาขานติิศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหาร
ราชการแผน่ดินอาจได้รบัแต่งตั้งใหเ้ป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสดุได ้
การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้แต่งตั้งไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนตลุาการในศาลปกครองสูงสดุทั้งหมด และ
ต้องไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตลุาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบญัญตัิและไดร้ับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้วจึงน าความ
กราบบังคมทลู  
 การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ 
ตุลาการในศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 ตุลาการศาลปกครองในช้ันศาลใดจะมีจ านวนเท่าใด ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองก าหนด 
 มาตรา ๒๒๕  ตรงกับความในมาตรา ๒๗๘ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๒๖  คณะกรรมการตลุาการศาลปกครองประกอบด้วย
บุคคล ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ประธานศาลปกครองสูงสดุเป็นประธานกรรมการ  

 มาตรา ๑๙๘  การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาล
ปกครองต้องมีความเป็นอิสระ และด าเนินการโดยคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสดุ
เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตลุาการในศาล
ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เปน็หรือเคยเป็นตุลาการในศาล
ปกครองไม่เกินสองคน บรรดาท่ีได้รับเลือกจากข้าราชการตลุาการ
ศาลปกครอง  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๗๙  คณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้  
 (๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปน็ประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคนซึ่งเป็นตลุาการในศาล
ปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วยกันเอง  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบัเลือกจากวุฒิสภาสองคน 
และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวธิีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคนซึ่งเป็นตลุาการใน
ศาลปกครองและได้รับเลือกจากตลุาการในศาลปกครองด้วยกันเอง  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบัเลือกจากวุฒิสภาสองคน 
และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวธิีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมี
แต่ไม่ครบสามคน  ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจ านวนไม่
น้อยกว่าหกคนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องให้ความเห็นชอบ ให้
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจ านวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
และองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้ 

ส่วนที่ ๕ 
ศาลทหาร 

ไม่มีการแก้ไข ส่วนที่ ๔ 
ศาลทหาร 

 มาตรา ๒๘๑  ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 การแต่งตั้งและการให้ตลุาการศาลทหารพ้นจากต าแหน่ง ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๒๒๘  ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ซึ่งผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารและคดีอื่น ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การแต่งตั้งและการให้ตลุาการศาลทหารพ้นจากต าแหน่ง ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๑๙๙  ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ที่ผู้กระท าความผดิเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหารและคดีอื่น 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ  
 การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลทหาร 
ตลอดจนการแต่งตั้งและการใหตุ้ลาการศาลทหารพ้นจากต าแหน่ง 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ส่วนที่ ๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

ไม่มีการแก้ไข หมวด ๑๑ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๕๕ วรรคหนึ่ง  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากบุคคล
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา
ศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ 
จ านวนห้าคน  
 

 มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
ประธานศาลรัฐธรรมนญูคนหนึ่งและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก
แปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา
จากบุคคลดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา
ศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนน
ลับ จ านวนสามคน  
 

 มาตรา ๒๐๐  ศาลรัฐธรรมนญูประกอบด้วยตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไมน่้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคดัเลือก
โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสามคน 
 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ 
ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จ านวนสองคน  
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๒๕๗ 
จ านวนห้าคน  
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๒๕๗ 
จ านวนสามคน  
 

 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสดุซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จ านวนสองคน  
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริงและไดร้ับเลือกตามมาตรา ๒๐๖ 
จ านวนสองคน  
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตร ์หรือ
สังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา ๒๐๖ 
จ านวนสองคน  
 วรรคสอง  ในกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตลุาการ
ในศาลปกครองสูงสุดได้รับเลือกตาม (๑) หรือ (๒)  ให้ท่ีประชุมใหญ่
ศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่
กรณ ีเลือกบุคคลอื่นซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๐๕ และมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านนิติศาสตร์ที่
เหมาะสมจะปฏิบตัิหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นตลุา
การศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณ ี
 

 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสดุซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ตุลาการศาลปกครองสูงสดุมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือก
โดยที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุด จ านวนสองคน 
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึง่ได้รับการสรรหาจากผู้
ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไมน่้อยกว่าห้าปี และยังมผีลงานทาง
วิชาการเป็นท่ีประจักษ์ จ านวนหนึง่คน 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่ง
ได้รับการสรรหาจากผูด้ ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าห้าปี และยังมผีลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ์ จ านวน
หนึ่งคน 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบัการสรรหาจากผูร้ับหรือเคยรับ
ราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบเท่า หรือต าแหน่งไมต่่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี จ านวนสองคน 
 ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม 
(๑) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ 
 การนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการ
คัดเลือกหรือวันสมคัรเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี  ในกรณีจ าเปน็
อันไม่อาจหลีกเลีย่งได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อย
กว่าสองปีมิได ้

 มาตรา ๒๕๖  ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะตอ้งห้าม ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบรูณ์  
 

 มาตรา ๒๐๕  ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบรูณ ์ 
 

 มาตรา ๒๐๑  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคณุสมบัติ
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันท่ี
ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมคัรเขา้รับการสรรหา 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๒๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๓) เคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรอืกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์  
 

 (๓) เคยเป็นรัฐมนตรี  ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด 
กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ า
กว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วย
ราชการที่มีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ศาสตราจารย์ หรือเคยเป็นทนายความที่ประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอช่ือ  

 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
 (๔) มีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ 
 (๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 มาตรา ๒๕๖  ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะตอ้งห้าม ดังต่อไปนี้  
 (๔) ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ 
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรอื (๑๔)  
 (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรอืผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของ
พรรคการเมือง ในระยะสามปีก่อนด ารงต าแหน่ง 
 (๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 มาตรา ๒๕๘ วรรคหนึ่ง  ประธานศาลรัฐธรรมนญูและตลุา
การศาลรัฐธรรมนูญต้อง  
 (๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหนง่หรือเงินเดือนประจ า  
 (๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่
ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ  
 (๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่
ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
ลูกจ้างของบุคคลใด  

 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 สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรค
การเมือง ในระยะสามปีก่อนด ารงต าแหน่ง  
 (๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 มาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูต้อง  
 (๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหนง่หรือเงินเดือนประจ า  
 (๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของ
รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ  
 (๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่
ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
ลูกจ้างของบุคคลใด  
 (๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด  

 มาตรา ๒๐๒  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
 (๑) เป็นหรือเคยเป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 
 (๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘) 
 (๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้น
แต่ในความผดิอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ 
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใน
ระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคดัเลือกหรือสรรหา 
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้ ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรค
การเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
 (๖) เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
 (๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือท่ีปรึกษาของหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (๘) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่
ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
ลูกจ้างของบุคคลใด 
 (๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  
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ผู้จัดท า 

๑๒๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด  
 

  (๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัตติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรา้ยแรง  

 มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่  การสรรหาและการเลือกตัง้ตลุาการศาล
รัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ใหด้ าเนินการดังนี้  
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตลุาการศาลรัฐธรรมนญูคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิตศิาสตรห์รือเทียบเทา่ของ
สถาบันอดุมศกึษาของรฐัทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองใหเ้หลือสี่คน  คณบดคีณะ
รัฐศาสตร์หรือเทยีบเท่าของสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัทุกแห่งซึ่งเลือก
กันเองใหเ้หลือสี่คน  ผูแ้ทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มสีมาชิกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลอืกกันเองใหเ้หลือสี่คน 
เป็นกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีหนา้ที่สรรหาและจดัท าบญัชี
รายช่ือผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) จ านวนสิบคน และผูท้รงคณุวฒุิ
ตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จ านวนหกคน เสนอตอ่ประธานวุฒิสภา โดยต้อง
เสนอพร้อมความยินยอมของผูไ้ด้รับการเสนอช่ือนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วนัที่มีเหตุท าให้ต้องมีการเลือกบคุคลใหด้ ารงต าแหน่งดังกล่าว 
มติในการเสนอช่ือดังกลา่วต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มอียู ่
 

 มาตรา ๒๐๖ วรรคหนึง่  การสรรหาและการเลือกตลุาการศาล
รัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และประธานองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ ท า
หน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุท าให้ต้องมีการเลือก
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  แล้วให้เสนอรายช่ือผู้ได้รับเลือกพร้อม
ความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา มติในการคัดเลือกดังกล่าว
ต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต าแหน่ง
ใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมี
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาตลุาการศาล
รัฐธรรมนญูประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติใน
มาตรา ๑๑๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 วรรคสอง  ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) ได้
ภายในเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
แต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาล
ฎีกาจ านวนสามคน  และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจ านวนสองคน เป็นกรรมการสรร
หาเพื่อด าเนินการตาม (๑) แทน 

 มาตรา ๒๐๓  เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผูส้มควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทน 
ราษฎร เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
 (๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคณุสมบัติตามมาตรา 
๒๐๑ และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ และไม่เคยปฏิบตัิ
หน้าท่ีใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนญูหรอืองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 
 ในกรณีที่ไม่มีผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือ
กรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการ
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู ่
 ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏบิัติหน้าที่เป็นหน่วยธรุการ
ของคณะกรรมการสรรหา 
 ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนญูตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคณุสมบตัิของผู้สมัคร ผูไ้ดร้ับการ
คัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินจิฉยั  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สดุ 
 ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัด
สรรใหไ้ด้บุคคลซึ่งมคีวามรับผิดชอบสูง มีความกลา้หาญในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของ
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๑๒๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
สังคม โดยนอกจากการประกาศรบัสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการ 
สรรหา ด าเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมท่ัวไปได้ด้วย 
แต่ต้องไดร้ับความยินยอมของบุคคลนั้น 

 มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่  การสรรหาและการเลือกตัง้ตลุาการศาล
รัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ใหด้ าเนินการดังนี้  
 (๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมมีตเิลือกบุคคลผู้
ไดร้ับการเสนอช่ือในบญัชีตาม (๑) ซึง่ต้องกระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ ใน
การนี้ ให้หา้คนแรกในบญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ
สามคนแรกในบัญชีรายช่ือผูท้รงคณุวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รบั
คะแนนสูงสดุและมคีะแนนมากกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่
มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผูไ้ดร้ับเลือกเป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถา้
จ านวนผูไ้ดร้ับเลอืกดังกลา่วจากบญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา 
๒๕๕ (๓) มไีม่ครบห้าคน หรือจากบญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา 
๒๕๕ (๔) มไีม่ครบสามคน ให้น ารายช่ือผู้ไม่ได้รบัเลือกในคราวแรกในบัญชี
นั้นมาใหส้มาชิกวุฒิสภาออกเสยีงลงคะแนนเลอืกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกัน
ไป และในกรณีนี ้ให้ผูไ้ด้รับคะแนนสูงสดุเรียงลงไปตามล าดับจนครบ
จ านวน เปน็ผูไ้ด้รับเลือกใหเ้ป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ถา้มผีูไ้ด้รบั
คะแนนเท่ากันในล าดบัใดอนัเปน็เหตุให้มผีู้ได้รบัเลือกเกินหา้คนหรือสาม
คน แล้วแต่กรณี ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผูไ้ด้รับเลือก  
 วรรคสอง  ให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและวรรคสาม 
มาใช้บังคบั 
 มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง  ใหผู้ไ้ดร้ับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและ
เลือกกันเองใหค้นหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลว้แจ้งผลใหป้ระธาน
วุฒิสภาทราบ  
 วรรคสาม  ใหป้ระธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 

 มาตรา ๒๐๖ วรรคหนึ่ง  การสรรหาและการเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้ 
 (๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความ
เห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับรายช่ือ การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีที่วุฒิสภาให้
ความเห็นชอบ ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้งต่อไป ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายช่ือใด ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ให้ส่งรายช่ือนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ด าเนินการสรรหาใหม่ หาก
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา
และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายช่ือนั้นให้
ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป  แต่ถ้ามติ
ที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่ง
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้อง
ด าเนินการดังกล่าว 
 มาตรา ๒๐๔ วรรคสาม  ให้ผู้ได้รบัเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุม
และเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ  
 วรรคสี่  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนญูและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๐๔  ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งตลุาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
 ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ใหค้วามเห็นชอบผู้ไดร้ับการสรรหาหรือ
คัดเลือกรายใด ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้
นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 เมื่อผูไ้ด้รับการสรรหาหรือคดัเลือกได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาแล้ว ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนญู 
แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒสิภาทราบ 
 ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ประธานศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

 มาตรา ๒๕๘ วรรคสอง  ในกรณทีี่ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา  
ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสดุ หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เลือกบคุคล
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดร้ับความยินยอมของบคุคลนัน้ ผูไ้ดร้ับ

 มาตรา ๒๐๗ วรรคสอง  ในกรณีที่ท่ีประชุมใหญศ่าลฎกีาหรือ 
ที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสดุเลือกบุคคล หรือวุฒิสภาให้
ความเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รบัความยินยอม

 มาตรา ๒๐๕  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ยังมไิดพ้้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐๒ 
(๖) (๗) หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู่ ต้องแสดง
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๑๒๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เลือกจะเริม่ปฏิบตัิหนา้ทีไ่ด้ต่อเมือ่ตนได้ลาออกจากการเป็นบคุคลตาม (๑) 
(๒) หรอื (๓) หรือแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระดังกล่าวแลว้ ซึ่งต้องกระท าภายในสิบหา้วันนับแต่วันทีไ่ดร้บั
เลือก แต่ถ้าผู้นัน้มไิดล้าออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอสิระภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ถือวา่ผู้นัน้มไิดเ้คยรบัเลือกให้เปน็ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู และ
ให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๒๖๑ มาใช้บังคับ  
 

ของบุคคลนัน้ ผู้ได้รับเลือกจะเริม่ปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้ต่อเมือ่ตนไดล้าออก
จากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรอืแสดงหลักฐานใหเ้ป็นทีเ่ช่ือ
ได้วา่ตนไดเ้ลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลา่วแล้ว ซึ่งต้องกระท าภายใน
สิบหา้วันนับแต่วันทีไ่ดร้ับเลือกหรือไดร้ับความเห็นชอบ  แต่ถ้าผู้นั้นมไิด้
ลาออกหรือเลกิประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นัน้
มิได้เคยรับเลือกหรือไดร้ับความเห็นชอบใหเ้ป็นตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 
และให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ แล้วแต่กรณ ี 
มาใช้บังคับ 

หลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๐๒ (๖) 
(๗) (๘) หรือ (๙) แล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธาน
วุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลากอ่นที่ประธานวุฒิสภาจะน าความ
กราบบังคมทูลตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสี่  ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐาน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้ด าเนินการ
คัดเลือกหรือสรรหาใหม ่

   มาตรา ๒๐๖  ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา 
๒๐๔ ถ้ามผีู้ไดร้ับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ด
คน ให้ผู้ไดร้ับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาล
รัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไมต่้องรอให้มีผู้
ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน และเมื่อโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม
แต่งตั้งแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจ
ต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้น ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าท่ีมีอยู ่

 มาตรา ๒๕๙  วรรคหนึ่ง  ประธานศาลรัฐธรรมนญูและ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนบัแต่วนัที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และใหด้ ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 วรรคสาม  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 

 มาตรา ๒๐๘ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ตรงกับความใน
มาตรา ๒๕๙ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

 มาตรา ๒๐๗  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว 
 

 มาตรา ๒๕๙ วรรคสอง  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 มาตรา ๒๖๐ วรรคหนึ่ง  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหนง่ 
เมื่อ  
 (๑) ตาย  

 มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง  ตรงกับความในมาตรา ๒๕๙ วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๐๙ วรรคหนึง่  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรัฐธรรมนญูพ้นจากต าแหน่ง 
เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรูณ ์ 
 (๓) ลาออก  

 มาตรา ๒๐๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๒๐๑ หรือมลีักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๐๒ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก  
 (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าป ี
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๑๓๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรูณ์  
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๒๕๖  
 (๕) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕๘  
 (๖) วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ง  
 (๗) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก  
 มาตรา ๒๖๑  ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนญูและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูพ้นจากต าแหน่งตามวาระพร้อมกันท้ังหมด ให้เริ่ม
ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวันนบั
แต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง  
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนญู
พ้นจากต าแหน่งนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่เป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนญูซึ่งไดร้ับเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ให้น ามาตรา ๒๕๕ (๑) มาใช้บังคับโดยอนโุลม 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้น
จากต าแหน่ง  
 (๒) ในกรณีที่เป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนญูซึ่งไดร้ับเลือกโดย 
ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ให้น ามาตรา ๒๕๕ (๒) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ท้ังนี้ ให้ด าเนินการเลอืกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบั
แต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง  
 (๓) ในกรณีที่เป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๕๕ (๓) 
หรือ (๔) ให้น ามาตรา ๒๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้
เสนอช่ือผู้สมควรเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๒๕๕ (๓) หรือ (๔) เป็นจ านวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งต่อ
ประธานวุฒิสภา และให้วุฒิสภามมีติเลือก ทั้งนี้ ให้ด าเนินการเลือกให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนัท่ีพ้นจากต าแหน่ง  
 
 

 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๒๐๕  
 (๕) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐๗  
 (๖) วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ง  
 (๗) ตอ้งค าพิพากษาให้จ าคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการ
ลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 มาตรา ๒๑๐  ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนญูและตุลาการศาล
รัฐธรรมนญูพ้นจากต าแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้เริ่ม
ด าเนินการตามมาตรา ๒๐๔  และมาตรา ๒๐๖  ภายในสามสบิวันนับแต่
วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พ้นจากต าแหน่งนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดย 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง  
 (๒) ในกรณีที่เป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนญูซึ่งไดร้ับเลือกโดย 
ที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ด าเนินการตาม
มาตรา ๒๐๔ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหน่ง  
 (๓) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ (๓) 
หรือ (๔) ให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๐๖ ให้แล้วเสร็จภายในสามสบิ
วันนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง  
 ในกรณีที่ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูพน้จากต าแหน่งไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนนอกสมยัประชุมของรัฐสภา ให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๐๖  
ภายในสามสิบวันนบัแต่วันเปดิสมยัประชุมของรัฐสภา 
 

 (๕) ศาลรัฐธรรมนญูมมีติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตลุาการศาลรัฐธรรมนญูทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่
เพราะเหตุฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานทางจรยิธรรมของตลุาการ
ศาลรัฐธรรมนญู 
 (๖) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม  
 ประธานศาลรัฐธรรมนญูซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ให้พ้นจาก
ต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนญูด้วย  
 ในกรณีที่ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตลุาการศาลรัฐธรรมนญูใหม่แทน 
 ในกรณีที่มีปัญหาว่าตลุาการศาลรฐัธรรมนญูผู้ใดพ้นจาก
ต าแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) หรือไม ่ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นท่ีสดุ  
 การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยตาม
วรรคสี่ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัตไิว้ในพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๓๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ในกรณีที่ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ด าเนินการ
ตามมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวนันับแต่วันเปิดสมัยประชุมของ
รัฐสภา  
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง ให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๒๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับ 

 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง ให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาใช้บังคับ 

 มาตรา ๒๖๐ วรรคสอง  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูที่เหลืออยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไปได้ภายใต้บังคับมาตรา 
๒๖๗ 

 มาตรา ๒๐๙ วรรคสอง  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทีเ่หลืออยู่ปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปได้ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑๖ 
 

 มาตรา ๒๐๙  ในระหว่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ
แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีต่อไปได ้
 บทบัญญัตติามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณมีีตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญเหลืออยูไ่ม่ถึงเจด็คน 

 มาตรา ๒๖๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาให้ถ้อยค า ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ด าเนินการใด
เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได ้ 
 ศาลรัฐธรรมนญูมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่มอบหมาย 
 มาตรา ๒๖๖  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหอ้งค์กรนั้นหรือประธานรัฐสภา 
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 

 มาตรา ๒๑๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคล
ใดมาให้ถ้อยค า ตลอดจนขอให้พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
ใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได ้ 
 ศาลรัฐธรรมนูญมอี านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่มอบหมาย 
 มาตรา ๒๑๔  ในกรณีที่มีความขดัแย้งเกีย่วกับอ านาจหนา้ที่
ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีหรือองค์กรตามรัฐธรรมนญูที่มิใช่ศาล
ตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตร ีหรือ
องค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย 
 มาตรา ๒๑๕  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเรื่องใดหรือ
ประเด็นใดที่ไดม้ีการเสนอให้ศาลรฐัธรรมนญูพิจารณา เป็นเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยพจิารณาวินิจฉัยแล้ว ศาล
รัฐธรรมนูญจะไมร่ับเรื่องหรือประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได ้
 

 มาตรา ๒๑๐  ศาลรัฐธรรมนญูมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) พิจารณาวินจิฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
หรือร่างกฎหมาย  
 (๒) พิจารณาวินจิฉัยปัญหาเกี่ยวกบัหน้าท่ีและอ านาจของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ 
 (๓) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ 
 การยื่นค าร้องและเง่ือนไขการยื่นค าร้อง การพิจารณาวินิจฉัย 
การท าค าวินิจฉัย และการด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจาก
ที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 
 ให้น าความในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ และ
มาตรา ๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรฐัธรรมนญูด้วยโดยอนุโลม 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๑๓๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๖๗  องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่ง
พิจารณาและในการท าค าวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาล 
รัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเก้าคน ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียง
ข้างมาก เว้นแต่จะมีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้  
 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท าค า
วินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ  
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและค าวินิจฉัยของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทกุคน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความ
เป็นมาหรือค ากล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผล
ในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง  
 มาตรา ๒๖๘  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มี
ผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ  
 มาตรา ๒๖๙  วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่
ศาลรัฐธรรมนูญก าหนด ซึ่งต้องกระท าโดยมติเอกฉันท์ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมี
หลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การให้โอกาส
คู่กรณีแสดงความเห็นของตนก่อนการวินิจฉัยคดี การให้สิทธิคู่กรณีขอ
ตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และการให้เหตุผลประกอบค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของศาล
รัฐธรรมนูญด้วย 

 มาตรา ๒๑๖  องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่ง
พิจารณาและในการท าค าวินิจฉยั ต้องประกอบด้วยตลุาการศาล 
รัฐธรรมนญูไม่น้อยกว่าห้าคน ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้ถือ
เสียงข้างมาก เว้นแตจ่ะมีบญัญตัิเป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนญูนี ้ 
 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท า
ความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่
ประชุมก่อนการลงมต ิ 
 ค าวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญูและความเหน็ในการวินิจฉัยของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูอยา่งน้อยต้องประกอบด้วย
ความเป็นมาหรือค ากล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการ
พิจารณา เหตผุลในการวินจิฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
และบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูและกฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิง  
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตร ีศาล และองค์กรอื่นของรัฐ 
 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๑๑  องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่ง
พิจารณาและในการท าค าวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจด็คน 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้ถอืเสียงข้างมาก เว้นแต่
รัฐธรรมนูญจะบัญญตัิไวเ้ป็นอย่างอื่น 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว ตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ใน
อ านาจของศาลรัฐธรรมนญูมิได ้
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 
 

 มาตรา ๒๖๔  ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญตัิแห่งกฎหมายบังคับแก่
คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคูค่วามโตแ้ย้งว่าบทบญัญัติแห่งกฎหมายนั้นตอ้ง
ด้วยบทบญัญัตมิาตรา ๖ และยังไม่มคี าวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในส่วน
ที่เกี่ยวกบับทบญัญตัินั้น ให้ศาลรอการพจิารณาพิพากษาคดีไว้ช่ัวคราว 
และส่งความเหน็เช่นวา่นั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนญูจะได้พิจารณา
วินิจฉัย  

 มาตรา ๒๑๑  ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญตัิแห่งกฎหมายบังคับ
แก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องดว้ยบทบัญญัตมิาตรา ๖ และยังไมม่ี
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูในสว่นท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้
ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้
พิจารณาวินิจฉัย ในระหว่างนั้นให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได ้

 มาตรา ๒๑๒  ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรอืคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตผุลวา่
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องดว้ยมาตรา ๕ และยังไมม่ีค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่ง
ความเห็นเช่นว่าน้ันต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในระหว่างนั้น ให้ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๓๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ในกรณีที่ศาลรฐัธรรมนญูเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่ง
ไมเ่ป็นสาระอันควรได้รบัการวินจิฉัย ศาลรฐัธรรมนญูจะไมร่ับเรื่องดังกลา่ว
ไว้พิจารณากไ็ด้  
 ค าวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญูให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แตไ่มก่ระทบ 
กระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว 

แต่ให้รอการพิพากษาคดไีว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตาม
วรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รบัการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนญูจะไม่
รับเรื่องดังกลา่วไว้พิจารณากไ็ด ้ 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบ 
กระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว 
 

ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดไีว้ช่ัวคราว
จนกว่าจะมีค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตาม
วรรคหนึ่ง ไมเ่ป็นสาระอันควรได้รบัการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนญูจะ
ไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณากไ็ด้ 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่
กระทบต่อค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้
ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิดตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้น เป็นผู้
ไม่เคยกระท าความผดิดังกล่าว หรอืถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัว
ไป แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 
 

  มาตรา ๒๑๒  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
นี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ 
 การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นได้แล้ว  ทั้งนี ้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๒๑๓  บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพท่ี
รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ มสีิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมคี า
วินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 

   มาตรา ๒๑๔  ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม และมีตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกาและประธาน
ศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคณุสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตลุาการศาลรัฐธรรมนูญท าหนา้ที่เป็น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชัว่คราวให้ครบเก้าคน โดยใหผู้้ซึ่ง
ไดร้ับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดจ้นกวา่ตลุา
การศาลรัฐธรรมนูญทีต่นท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหนา้ที่ได้ หรือจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๓๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 หมวด ๑๑ 

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หมวด ๑๒ 

องค์กรอิสระ 
 ส่วนที ่๑ 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ส่วนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

   มาตรา ๒๑๕  องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความ
อิสระในการปฏิบัตหิน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูและกฎหมาย  
 การปฏิบัตหิน้าท่ีและการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้อง
เป็นไปโดยสจุริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงใน
การใช้ดุลพินิจ 

 มาตรา ๑๓๗ กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไมม่ี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณใ์นวันเสนอช่ือ  
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า   
 (๔) ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ 
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรอื (๑๔)  
 (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรอืผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของ
พรรคการเมืองในระยะห้าปีก่อนด ารงต าแหน่ง  
 (๗) ไม่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลปกครอง 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 มาตรา ๑๓๙ กรรมการการเลือกตัง้ต้อง  
 (๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหนง่หรือเงินเดือนประจ า  
 (๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
 

 มาตรา ๒๓๐  กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไมม่ี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ ์ 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
 (๓) มีคุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๒๐๕ 
(๑) (๔) (๕) และ (๖)  
 (๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับกับกรรมการการ
เลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๔๒ วรรคสี่  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ตรวจการแผ่นดนิให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่า
ด้วยผูต้รวจการแผ่นดิน  
 มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง  กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ โดยเคยเป็น
รัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชการ
ในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วย

 มาตรา ๒๑๖  นอกจากคุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามตามที่
บัญญัตไิว้เป็นการเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยองค์กรอิสระแตล่ะองค์กร
แล้ว ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะ
ต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบป ี
 (๒) มีคุณสมบตัิตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 
 (๓) ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๓๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่
ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
ลูกจ้างของบุคคลใด  
 (๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
 ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดย
ได้รับความยินยอมของผู้นั้น ผู้ได้รบัเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนา้ที่ไดต้่อเมือ่
ผู้นั้นไดล้าออกจากต าแหน่งตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงให้เป็นที่
เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องกระท า
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมไิดล้าออกหรือเลกิ
ประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไมเ่คยได้รบั
เลือกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๙๖ วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การ 
สรรหา และการเลือกผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ให้เป็นไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  
 มาตรา ๒๙๗ วรรคสอง  กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ มี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖ 
 มาตรา ๓๑๒ วรรคเจ็ด  คุณสมบตัิ ลักษณะต้องห้าม การ 
สรรหาและการเลือก และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
 มาตรา ๑๙๙ วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การ 
สรรหา การเลือก การถอดถอน และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 
 

ราชการที่มีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ศาสตราจารย์  ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
องค์กรวิชาชีพตามกฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบปี ซึ่งองค์การ 
พัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอช่ือเข้าสู่
กระบวนการสรรหา 
 มาตรา ๒๕๒ วรรคหก  คุณสมบัต ิลักษณะต้องห้าม และการ
พ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน  
 มาตรา ๒๕๖ วรรคสาม  คุณสมบตัิ ลักษณะต้องห้าม การ
ถอดถอน และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๓๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๓๖ วรรคสอง  ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรค
หนึ่ง 
 มาตรา ๑๓๘  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ให้ด าเนินการดังนี้  
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจ านวนสิบ
คน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรฐัธรรมนญู ประธานศาลปกครอง
สูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแหง่
ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มสีมาชิก
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลอื
สี่คน ท าหน้าที่พิจารณาสรรหาผูม้คีุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่ง
สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จ านวนห้าคน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือน้ัน 
มติในการเสนอช่ือดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่  
 (๒) ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูส้มควรเป็น
กรรมการการเลือกตั้งจ านวนหา้คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยตอ้ง
เสนอพร้อมความยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือน้ัน  
 (๓) การเสนอช่ือตาม (๑) และ (๒) ให้กระท าภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุที่ท าใหต้้องมีการเลือกบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งดังกล่าว 
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไม่อาจเสนอช่ือไดภ้ายในเวลา
ที่ก าหนด หรือไม่อาจเสนอช่ือได้ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนด ให้
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอช่ือแทนจนครบจ านวนภายในสบิ
ห้าวันนับแต่วันท่ีครบก าหนดต้องเสนอช่ือตาม (๑)  
 (๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมตเิลือกผู้
ได้รับการเสนอช่ือตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งต้องกระท าโดยวิธี
ลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้หา้คนแรกซึ่งไดร้ับคะแนนสูงสุดและมี
คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง แต่ถ้าจ านวนผู้

 มาตรา ๒๒๙ วรรคสอง  ตรงกับความในมาตรา ๑๓๖ วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๗ มาใช้
บังคับกับกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๓๑  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ให้ด าเนินการดังนี ้ 
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจ านวนเจ็ด
คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่ง
คน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก
จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ท าหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 
๒๓๐ ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จ านวนสามคน เสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือนั้น มติในการสรรหาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการใน
ต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่
นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติใน
มาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ  
และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน 
 (๒) ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูม้ีคณุสมบัติ
ตามมาตรา ๒๓๐  ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ านวนสอง
คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้นั้น  
 (๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒) ให้กระท าภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุที่ท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

 มาตรา ๒๑๗  เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผูส้มควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระนอกจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นหนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ที่จะด าเนินการสรรหา เว้นแต่กรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดย 
ศาลรัฐธรรมนญูและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการ 
สรรหา 
 ให้น าความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา 
๒๐๖ มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนโุลม 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๓๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้รับเลือกดังกล่าวมไีม่ครบห้าคน ให้น ารายช่ือผู้ไม่ได้รับเลือกในคราว
แรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง
ต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลง
ไปตามล าดบัจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการการ
เลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผูไ้ดค้ะแนนเสียงเท่ากันในล าดับใดอันเป็นเหตุให้
มีผู้ได้รับเลือกเกินหา้คน ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใด เป็นผู้
ได้รับเลือก  
 (๕) ให้ผู้ไดร้ับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภา
ทราบ และให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้
ต่อไป 
 มาตรา ๑๔๓  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระพร้อมกันท้ังหมด ให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๓๘ ภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการพ้นจากต าแหน่ง  
 ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้น ามาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับกับการ
สรรหาและการเลือกกรรมการการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นโดย
อนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอช่ือผูส้มควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อ
ประธานวุฒิสภา เป็นจ านวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง และให้
วุฒิสภามมีติเลือก ท้ังนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีการพ้นจากต าแหน่ง และให้ผูไ้ดร้ับเลือกอยู่ในต าแหน่ง
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 มาตรา ๑๙๖ วรรคสอง  ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
 มาตรา ๒๙๗ วรรคสาม  การสรรหาและการเลือกกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ท้ังนี้ โดยให้มี คณะ 
กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล

ในกรณีที่มีเหตุที่ท าให้ไม่อาจด าเนินการสรรหาได้ภายในเวลาที่ก าหนด
หรือไม่อาจสรรหาได้ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนดตาม (๑) ให้ที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจ านวนภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ครบก าหนดตาม (๑) 
 (๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมมีติใหค้วาม
เห็นชอบผูไ้ด้รับการสรรหาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งต้องกระท าโดยวิธี
ลงคะแนนลับ  
 (๕) ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตาม (๖) แต่
ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายช่ือใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่ง
รายช่ือนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อให้ด าเนินการสรรหาใหม่  หาก
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์
หรือด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการต่อไปตาม (๖)  แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิม
ไม่เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามที่ก าหนด ให้เริ่มกระบวนการสรร
หาใหม่ ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
เหตุให้ต้องด าเนินการดังกล่าว 
 (๖) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕) ประชุมและเลือก
กันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 
 มาตรา ๒๓๔  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระพร้อมกันทั้งคณะ ให้ด าเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
 ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้ผู้ได้รับ
ความเห็นชอบอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๓๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผน่ดินของรัฐสภา ซึ่งเลือกกันเองให้
เหลือหน่ึงคน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิกใน
สังกัดด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งเลอืกกันเองให้เหลือหน่ึงคน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมไิด้
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหน่ึงคน และอธิการบดี
ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐที่เปน็นิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้
เหลือหกคน เป็นกรรมการ 
 วรรคห้า  ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
 
 (วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘) 
 
 มาตรา ๓๑๒ วรรคห้า  ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
 วรรคเจ็ด  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหาและการ
เลือก และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  
 มาตรา ๑๙๙ วรรคสอง  ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  
 

 มาตรา ๒๔๒ วรรคสอง  ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการ
แผ่นดินประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒสิภาทราบ 
 วรรคสาม  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 มาตรา ๒๔๓  การสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดย
ให้มีคณะกรรมการสรรหาจ านวนเจ็ดคนประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนญู ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตลุาการใน
ศาลปกครองสูงสดุคดัเลือกจ านวนหนึ่งคน  และให้น าบทบญัญัติมาตรา 
๒๓๑ (๑) วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๔๖ วรรคสาม  การสรรหาและการเลือกกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี ่มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจ านวนหา้คน
ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและผู้น าฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร 
 วรรคสี่  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
 มาตรา ๒๕๒ วรคสาม  การสรรหาและการเลือกกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี ่มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๓ 
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๑๓๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การเลือก 
การถอดถอน และการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 

 วรรคสี่  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดิน  
 มาตรา ๒๕๖ วรรคสอง  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 วรรคห้า  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา 
๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับโดยอนโุลม 
เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 
๒๔๓ 

 มาตรา ๑๔๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ
การเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือ
มาตรา ๑๓๙  
 (๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (๕) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง  
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 มาตรา ๑๔๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรอื
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระท าการอันต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๓๙ และให้ประธานรัฐสภาส่งค าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉยัว่ากรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งหรือไม่  
 

 มาตรา ๒๓๒ วรรคสาม  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) 
(๓) (๕) (๖) (๗) และการขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๓๐ มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการการ
เลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๓๓  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้าม หรือกระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๓๐ และ
ให้ประธานรัฐสภาส่งค าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับ
แต่วันทีไ่ด้รับค าร้อง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้ง
ค าวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๔๗ วรรคสาม  การพ้นจากต าแหน่ง การสรรหา 
และการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๑๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผูด้ ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้ามทั่วไปตามมาตรา 
๒๑๖ หรือขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา 
๒๒๒ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๘ หรือตามมาตรา 
๒๔๖ วรรคสอง และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสี ่
แล้วแต่กรณี  
 ให้น าความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บงัคับแก่การพ้นจากต าแหน่งของผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบตัิหน้าที่
ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ถ้ามจี านวนเหลืออยูไ่ม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้น า
ความในมาตรา ๒๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๑๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค า
วินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการการเลือกตั้งด้วย โดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๙๘ วรรคสาม  การพ้นจากต าแหน่ง การสรรหาและ
การเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๑๒ วรรคเจ็ด  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา
และการเลือก และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน  

 มาตรา ๒๕๒ วรรคหก  คุณสมบัต ิลักษณะต้องห้าม และการ
พ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน  

 หมวด ๑๓ 
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

  มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง  มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น  
 วรรคสอง  มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี
กลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรา้ยแรง
แห่งการกระท า 
 วรรคสี่  การพิจารณา สรรหา กลัน่กรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด 
เข้าสู่ต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อ านาจรัฐ รวมทั้งการ
โยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลือ่นเงินเดือน และการลงโทษ
บุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวดว้ย 

 มาตรา ๒๑๙  ให้ศาลรัฐธรรมนญูและองค์กรอิสระร่วมกัน
ก าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้  ท้ังนี้ มาตรฐานทางจรยิธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการ
รักษาเกียรติภมูิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้ง
ด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมี
ลักษณะร้ายแรง 
 ในการจัดท ามาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหน่ึง ให้รับฟัง
ความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 
ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้ว ให้ใช้บังคับแก่สมาชิก 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๔๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรดี้วย แตไ่ม่ห้าม
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดจริยธรรม
เพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัตหิน้าท่ีของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับมาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราช
กิจจานเุบกษา 

 มาตรา ๓๐๒  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เปน็อิสระ โดยมเีลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตเิป็น
ผู้บังคับบัญชาข้ึนตรงต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  
 การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รบัความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒสิภา  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีอิสระในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 

 มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม  ให้มีส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นหนว่ยงานทีเ่ป็นอิสระในการบริหารงานบคุคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอืน่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๒๔๒ วรรคหก  ให้มีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น
หน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด าเนินการอื่น  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๕๑  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติที่เป็นอสิระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปน็ผูบ้ังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ 
 การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒิสภา  
 ให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอสิระในการบริหารงานบคุคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอืน่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๒๕๔  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมหีน่วยธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิท่ีเป็นอิสระ โดยมผีู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาข้ึนตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 ให้มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระใน
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๒๐  ให้องค์กรอิสระแตล่ะแห่ง นอกจาก
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มหีน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการ 
ด าเนินการ และอ านวยความสะดวก เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุ
ภารกิจและหน้าทีต่ามที่ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนญู กฎหมาย และ
เป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กรอิสระก าหนด  โดยให้มีหัวหน้า
หน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละ
องค์กรเป็นผู้รบัผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงานนั้น รับผิดชอบ
ขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ   
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๑๔๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๕๖ วรรคหก  ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

   มาตรา ๒๒๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือ
และช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเปา้หมายในการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่
ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้ง
องค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป 

ส่วนที่ ๔ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๓๖ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผูซ้ึ่งมีความ
เป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ ์ 
 

 มาตรา ๒๒๙ วรรคหนึ่ง  ตรงกับความในมาตรา ๑๓๖ วรรค
หนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๒๒๒  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วย
กรรมการจ านวนเจด็คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน า
ของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้  
 (๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ท่ีจะยัง
ประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และมีความซื่อสตัย์สุจรติเป็นท่ีประจักษ์ ซึ่งไดร้ับการ
สรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จ านวนห้าคน 
 (๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย มคีวามซื่อสัตยส์ุจรติเปน็ท่ีประจักษ์ และเคยด ารงต าแหนง่
ไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอยัการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหา้ปี ซึง่ได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน 
 ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม (๑) 
ต้องมีคุณสมบัตติามมาตรา ๒๓๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือ
เป็นผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่ายี่สิบปี  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด  

 มาตรา ๑๔๐  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว 

 มาตรา ๒๓๒ วรรคหนึ่ง  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

 มาตรา ๒๒๓  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว 
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๑๔๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที ่

 วรรคสอง  กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการการ
เลือกตั้งซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที ่
 

 ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถา้
มีกรรมการการเลือกตั้งเหลืออยูไ่มถ่ึงสี่คนให้กระท าได้แตเ่ฉพาะการ
ที่จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้

 มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้
ควบคุมและด าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมทั้งการออกเสยีงประชามติ ให้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม 
 มาตรา ๑๔๕  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ออกประกาศก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏบิัติ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง  
 (๒) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นตามกฎหมายตาม
มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง  
 (๓) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเทจ็จริงและวินิจฉัยช้ีขาดปัญหา
หรือข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง  
 (๔) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึง่หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมี
หลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติใน
หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม  
 (๕) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  
 (๖) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ในการปฏิบัติหนา้ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบคุคลใดมาให้
ถ้อยค า ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้
ควบคุมและด าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามต ิให้
เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม  
 มาตรา ๒๓๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบก าหนดการทั้งหลายอัน
จ าเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 
รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการด าเนินการ
ใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมคัรรบัเลือกตั้ง และผู้มสีิทธิเลือกตั้ง 
เพื่อใหเ้ป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม และก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค 
และมโีอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัตหิน้าท่ีของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัตหิน้าที่ตาม
มาตรา ๑๘๑ โดยค านึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และค านึงถึง
ความสุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันใน
การเลือกตั้ง 
 (๓) ก าหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่
พรรคการเมือง การสนบัสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของ
พรรคการเมืองและผูส้มัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชี
ทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการ
จ่ายเงินหรือรบัเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

 มาตรา ๒๒๔  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และ
อ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) จัดหรือด าเนินการใหม้ีการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 
 (๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ให้เป็นไป
โดยสุจรติและเที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสยีงประชามติให้
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้ ให้มีอ านาจสืบสวนหรือไต่
สวนไดต้ามที่จ าเป็นหรือท่ีเห็นสมควร 
 (๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) หรือเมื่อพบเห็น
การกระท าท่ีมเีหตุอันควรสงสยัว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑) 
มิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออก
เสียงประชามติ และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียง
ประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย 
 (๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลอืกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการชั่วคราวเป็น
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท า
การหรอืรูเ้ห็นกบัการกระท าของบุคคลอืน่ ที่มีลกัษณะเป็นการทุจริต 
หรือท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรือเทีย่ง
ธรรม  
 (๕) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
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๑๔๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ด าเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าท่ี การสืบสวน สอบสวน 
หรือวินิจฉัยช้ีขาด  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล 
หรือผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏบิัติหน้าที่ตามทีม่อบหมาย 
 มาตรา ๑๔๖  ข้าราชการ พนกังาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งท่ีสั่งการตามมาตรา ๑๔๕ 
 มาตรา ๑๔๗  คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องด าเนินการ
สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเทจ็จรงิโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ผู้มสีิทธิเลือกตั้ง ผูส้มัครรับเลอืกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่ง
มีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลอืกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดค้านวา่
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย   
 (๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดว้่าการออกเสียงประชามติ
มิไดเ้ป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้มสีิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการ
ออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย  
 เมื่อด าเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จแล้ว คณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน 
 มาตรา ๑๑๓  เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นไปด้วยความสุจรติและเที่ยงธรรม ให้รัฐสนับสนุนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องดงัต่อไปนี้  
 (๑) จัดที่ปิดประกาศและที่ตดิแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งใน
สาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ  
 (๒) พิมพ์และจดัส่งเอกสารเกีย่วกับการเลือกตั้งไปให้ผูม้ีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง  
 (๓) จัดหาสถานท่ีหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

 (๔) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ 
อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ 
วรรคสอง  
 (๕) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเทจ็จริงและวินิจฉัยช้ีขาด
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง  
 (๖) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึง่หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมี
หลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติใน
หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม  
 (๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออก
เสียงประชามต ิ 
 (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุน
องค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 (๙) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 ในการปฏิบัตหิน้าที ่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยค า ตลอดจนขอให้พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏบิัติหน้าที่ การสบืสวน สอบสวน หรอื
วินิจฉัยช้ีขาด  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล 
หรือผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏบิัติหน้าที่ตามทีม่อบหมาย 
 มาตรา ๒๓๘  คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องด าเนินการ
สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจรงิโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้ 

 (๖) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย 
 ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนด าเนินการ หรือ
มอบหมายให้คณะบุคคลด าเนินการภายใต้การก ากับของกรรมการ
การเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดก็ได ้
 การใช้อ านาจตาม (๓) ให้กรรมการการเลือกตั้งแตล่ะคนซึ่ง
พบเห็นการกระท าความผิดมีอ านาจกระท าได้ส าหรับหน่วยเลือกตั้ง
หรือเขตเลือกตั้งท่ีพบเห็นการกระท าความผิด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
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๑๔๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๔) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ให้แก่พรรคการเมือง  
 (๕) กิจการอื่นท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  
 การด าเนินการตาม (๑) (๔) และ (๕) โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นนอกจากรัฐ จะกระท ามไิด้  
 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการด าเนินการตามมาตรานี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต้องให้โอกาสโดยเท่าเทียมกัน 
 มาตรา ๑๒๙  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้หลัก
เกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวฒุิสภาใหเปนไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผแูทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา 
 เพื่อประโยชนในการแนะน าผสูมัครรับเลือกตั้งโดยเทาเทียมกัน 
ใหรัฐด าเนินการดังตอไปนี ้
 (๑) จัดใหมีการปดประกาศและตดิแผนปายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและผสูมัครรับเลือกตั้ง 
 (๒) พิมพและจดัสงเอกสารเกีย่วกับการเลือกตั้งและผสูมัครรับ
เลือกตั้งไปใหผมูีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 (๓) จัดหาสถานท่ี และจดัสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อแนะน าผสูมัครรับเลือกตั้ง 
 (๔) กิจการอื่นท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด
 หลักเกณฑและวิธีการด าเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผแูทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 การแนะน าผสูมัครรบัเลือกตั้งโดยผสูมัครรับเลือกตั้งเองหรือ
บุคคลอื่นจะกระท าไดเฉพาะเทาที่มีบัญญตัิไวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผแูทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาเทานั้น 
 

 (๑) ผู้มสีิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลอืกตั้ง หรือพรรคการเมือง
ซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง  
คัดค้านว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๒) ผู้เข้ารับการสรรหา หรือสมาชกิขององค์กรตามมาตรา 
๑๑๔ วรรคหนึ่ง คัดค้านว่าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น เป็นไปโดย
ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๔) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดว้่าการออกเสียงประชามติ
มิไดเ้ป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้มสีิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการ
ออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย  
 เมื่อด าเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จแล้ว คณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน 
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๑๔๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปน็ผูร้ักษา
การตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
พรรคการเมือง กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวา่ด้วยการออกเสยีง
ประชามติ และกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือ
ผู้บรหิารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบยีนพรรคการเมือง 

 มาตรา ๒๓๕ วรรคสอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็น
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการออกเสยีงประชามต ิและกฎหมายวา่ด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง 
 

 

  มาตรา ๒๓๗  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระท าการ ก่อ หรือ
สนับสนุนใหผู้้อื่นกระท าการอันเปน็การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมผีลท าให้การเลือกตั้งมไิด้เป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม  ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 ถ้าการกระท าของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ปรากฏหลักฐานอัน
ควรเช่ือได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบรหิารของพรรค
การเมืองผู้ใด มีส่วนรูเ้ห็น หรือปลอ่ยปละละเลย หรือทราบถึงการ
กระท าน้ันแล้ว มไิด้ยบัยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการเพื่อให้
ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมไิด้เป็นไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญูนีต้ามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ดังกล่าวมีก าหนดเวลาห้าปีนับแตว่ันท่ีมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง 
 
 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๔๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังตอ่ไปนี้  
 (๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าก่อนได้รบัเลือกตั้ง สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้รหิารท้องถิ่น 
ผู้ใดได้กระท าการใด ๆ  โดยไมสุ่จริตเพื่อให้ตนเองไดร้ับเลอืกตั้ง หรอืได้รบั
เลือกตั้งมาโดยไมสุ่จรติโดยผลของการที่บุคคลหรอืพรรคการเมืองใดได้
กระท าลงไป ทั้งนี้ อนัเปน็การฝ่าฝืนกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยพรรคการเมือง หรือกฎหมายวา่ด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  
 

 มาตรา ๒๓๘ วรรคหนึง่  คณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ด าเนนิการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ 
 (๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า ก่อนได้รับเลือกตั้งหรือสรร
หา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใดได้กระท าการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับ
เลือกตั้งหรือสรรหา หรือได้รับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไม่สุจริตโดยผล
ของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้กระท าลงไปโดยฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง  ในกรณทีี่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อน
การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นท่ีสดุ 

 มาตรา ๒๒๕  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้า
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลอืกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจรติหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหมใ่นหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้ง
นั้น ถ้าผู้กระท าการนั้นเป็นผู้สมคัรรับเลือกตั้งหรือผูส้มัครรับเลือก 
แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอื่น ใหค้ณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา ๒๒๔ (๔) 
 ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นทีสุ่ด 
 

  มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง  ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว 
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าควรให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้
ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  เมื่อศาลฎีกาได้รับค าร้องของคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาผู้นั้นจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ จนกว่าศาลฎีกาจะมีค าสั่งยก
ค าร้อง  ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ใด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใน
เขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง 
 วรรคสาม  ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบตัิหน้าที่ต่อไป
ไม่ได้  มิให้นับบุคคลดังกล่าวเข้าในจ านวนรวมของสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณ ี

 มาตรา ๒๒๖  เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๒๒๕ หรือ
ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้ว มหีลักฐาน
อันควรเช่ือได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตัง้หรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระท า
การทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรูเ้ห็นกับการกระท าของ
บุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลอืกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรอืเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  
 การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหน่ึง ให้น าส านวนการ
สืบสวนหรือไตส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการ
พิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่
สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเตมิได ้
 ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระท า
ความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี  ท้ังนี้ ตาม
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ผู้จัดท า 

๑๔๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 วรรคสี่  ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มา
ใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บรหิารท้องถิ่นด้วย 
โดยอนุโลม โดยการยื่นค าร้องต่อศาลตามวรรคสองให้ยื่นต่อศาล
อุทธรณ์  และให้ค าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นทีสุ่ด 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณ ี
 เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหา
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยดุปฏิบตัิ
หน้าท่ีจนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด และ
เมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท าความผิด ให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสดุลงนับ
แต่วันท่ีหยุดปฏิบตัิหน้าที่  
 มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยดุ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคสี่ เป็นจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลว้แต่กรณ ี
 ให้น ามาตรานี้ใปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม แต่ให้อ านาจของศาลฎีกาเป็น
อ านาจของศาลอุทธรณ์ และให้ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาล
อุทธรณ์เป็นที่สดุ 
 การพจิารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตาม
มาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่ง
ต้องก าหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ด าเนินการไดโ้ดยรวดเร็ว 

  มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีการคัดค้านว่าการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาผู้ใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่ากอ่นได้รับการสรรหา สมาชิก
วุฒิสภาผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๒๓๘ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน 
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดว้ินิจฉัยสั่งการเป็นอย่างใด
แล้ว ให้เสนอต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยพลัน และให้น า
ความในมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการที่
สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นไม่อาจปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปได้ โดยอนุโลม 
 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๔๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอนการสรรหาหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้
นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วนัท่ีศาลฎีกามคี าสั่ง และใหด้ าเนินการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาใหม่แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 ในการด าเนนิการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองประธานกรรมการ
การเลือกตั้งจะร่วมด าเนินการหรือวินิจฉัยสั่งการมไิด้ และให้คณะ 
กรรมการการเลอืกตั้งมีองค์ประกอบเท่าทีม่ีอยู ่
 การคัดค้านและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 มาตรา ๑๔๘  ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาใหม้ีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออก
เสยีงประชามติ มีผลใช้บังคบั หา้มมใิห้จับ คมุขัง หรือหมายเรยีกตัว
กรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวน เว้นแต่ในกรณีทีไ่ดร้ับอนญุาตจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จบัในขณะกระท าความผิด  
 ในกรณีที่มกีารจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผดิ 
หรือจบั หรือคมุขังกรรมการการเลอืกตั้งในกรณีอื่น ใหร้ายงานไปยัง
ประธานกรรมการการเลือกตัง้โดยด่วน และประธานกรรมการการเลือกตั้ง
อาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได ้

 มาตรา ๒๔๑  ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มีการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ 
ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปท าการ
สอบสวน เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือในกรณีที่จับในขณะกระท าความผิด  
 ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด 
หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้รายงานไปยัง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธานกรรมการการ
เลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เท่าที่มีอยู่เป็นผู้ด าเนินการ 

 มาตรา ๒๒๗  ในระหวา่งที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อ
ประกาศให้มีการออกเสยีงประชามติ มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้จับ คมุ
ขัง หรือหมายเรยีกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแตไ่ด้รบั
อนุญาตจากคณะกรรมการการเลอืกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะ
กระท าความผิด 
 ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลอืกตั้งในขณะกระท า
ความผิด หรือจับ หรือคมุขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้
รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจบัได้ แต่ถ้าประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีมอียู่เป็นผู้ด าเนินการ 

ส่วนที่ ๗ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

 

๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

ส่วนที่ ๓ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 มาตรา ๑๙๖ วรรคหนึ่ง  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามี
จ านวนไม่เกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน า
ของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นท่ียอมรบันับถือของประชาชน มีความรอบรู้
และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือ

 มาตรา ๒๔๒ วรรคหนึ่ง  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคน ซึ่ง
พระมหากษตัรยิ์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่
ยอมรบันับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการ 
 

 มาตรา ๒๒๘  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคนซึ่ง
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่ง
ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์
สุจรติเป็นท่ีประจักษ์  
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการ
เลือกผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  
 

บริหารราชการแผน่ดิน วสิาหกจิ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สจุริตเป็นที่ประจักษ ์ 
 วรรคสอง  ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นผูต้รวจการแผ่นดินประชุมและ
เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ 
 วรรคสี่  คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของผูต้รวจการแผ่นดนิ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  

 ผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ี
ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินไมต่่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบไดไ้ม่ต่ ากว่ากรม
ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน และเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อย
กว่ายี่สิบปี จ านวนหนึ่งคน  

 มาตรา ๑๙๖ วรรคสี่  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระ
การด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ีพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

 มาตรา ๒๔๒ วรรคห้า  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารง
ต าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

 มาตรา ๒๒๙  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว 

 มาตรา ๑๙๗  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนใน
กรณี  
  (ก) การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืปฏิบัตินอกเหนืออ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  
  (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ท่ีก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ 
ผู้ร้องเรยีนหรือประชาชนโดยไม่เปน็ธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่
ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ีก็ตาม  
  (ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญตั ิ 
 (๒) จัดท ารายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
รัฐสภา  
 

 มาตรา ๒๔๔  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรยีนในกรณ ี 
  (ก) การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืปฏิบัตินอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น  
  (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่
ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ก็ตาม  
  (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรในกระบวนการยตุิธรรม  ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาล 
  (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบญัญัต ิ 
 
 

 มาตรา ๒๓๐  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือข้ันตอน
การปฏิบตัิงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกิน
สมควรแกเ่หตุ  
 (๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือไมเ่ป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัตติามกฎหมายหรือ
ปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของ 
รัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดอืดร้อนหรือความไมเ่ป็นธรรมนั้น 
 (๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้งไม่ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดนิตาม (๑) หรือ (๒) โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ให้ผูต้รวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหนา้ที่ของรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๘๐ 
 (๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดท าข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนญู  รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็น 
 (๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิหน้าที่พร้อม
ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี  
ทั้งนี ้ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปดิเผย
ต่อสาธารณะด้วย 
 การใช้อ านาจหน้าที่ตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินด าเนนิการเมื่อมีการร้องเรยีน  เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ผูต้รวจการ
แผ่นดินเห็นว่าการกระท าดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของ
ประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้ 

 ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผูต้รวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป 
 

 มาตรา ๑๙๘  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระท าใดของบุคคลใด
ตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปญัหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนญู ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู หรือกฎหมายว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แล้วแต่กรณี  
 ให้ศาลรัฐธรรมนญูหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหน่ึงโดยไม่
ชักช้า 

 มาตรา ๒๔๕  ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเ้มือ่เห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี ้
 (๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 (๒) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา 
๒๔๔ (๑) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครอง
พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 มาตรา ๒๓๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังตอ่ไปนี้ 
 (๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปญัหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
และให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิิจฉัยโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 (๒) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนญูหรือ
กฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้
ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่วนที่ ๔ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

 มาตรา ๒๙๗ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษตัริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 
 วรรคสอง  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสตัย์สุจรติเป็นท่ีประจักษ์ มีคณุสมบัติ
และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖  
 
 

 มาตรา ๒๔๖ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา 
 วรรคสอง  กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ โดยเคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มีอ านาจบริหาร
เทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์  ผู้แทน
องค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพตาม
กฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบปี ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือ
องค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอช่ือเข้าสู่กระบวนการสรรหา 
 วรรคห้า  ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าจังหวัด โดยคณุสมบัติ กระบวนการสรรหา และอ านาจหนา้ที่ 
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 มาตรา ๒๓๒  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา 
 ผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ี
ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย 
บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต้องมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี
ผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองช้ันต้น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้า
ศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าป ี
 (๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสดุของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าหา้ป ี 
 (๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมผีลงาน
ทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ ์
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรับรองการ
ประกอบวิชาชีพ โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายีส่ิบปีนับถึงวนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ และได้รับ
การรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพน้ัน 
 (๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้าน
การบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบรหิารกิจการ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
วิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บรหิารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ ากดั
มาแล้วไม่น้อยกว่าสบิป ี
 (๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบป ี
 การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการเสนอ
ช่ือหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณ ี

 มาตรา ๒๙๘ วรรคหนึ่ง  กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันท่ี
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพยีงวาระเดียว  
 วรรคสอง  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งไดร้ับแต่งตั้งใหมจ่ะเขา้รับหน้าท่ี  
 

 มาตรา ๒๔๗ วรรคหนึ่ง  กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันท่ี
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพยีงวาระเดียว  
 วรรคสอง  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งไดร้ับแต่งตั้งใหมจ่ะเขา้รับหน้าท่ี  
 

 มาตรา ๒๓๓  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 ในระหวา่งที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทน 
ต าแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ เว้น
แต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน  

 มาตรา ๓๐๑  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ไตส่วนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท้ังท าความเห็น
เสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕  
 (๒) ไตส่วนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท้ังท าความเห็น
ส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
มาตรา ๓๐๘  
 (๓) ไตส่วนและวินิจฉยัว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผดิปกติ 
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหนง่
หน้าท่ีราชการ หรือความผดิต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม เพื่อ
ด าเนินการต่อไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต  
 (๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนีส้ินของผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 
๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตามบญัชีและเอกสารประกอบท่ีได้ยื่นไว้  
 

 มาตรา ๒๕๐  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็น
เกี่ยวกับการถอดถอนออกจากต าแหน่งเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา 
๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 (๒) ไตส่วนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท้ังท าความเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองส่งไป
ยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
มาตรา ๒๗๕  
 (๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ข้าราชการในระดับต่ ากว่าที่ร่วมกระท าความผิดกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวหรือกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือที่กระท าความผิดใน

 มาตรา ๒๓๔  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมีหนา้ที่และอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ไตส่วนและมีความเห็นกรณีมกีารกล่าวหาว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือจงใจปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ านาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพ่ือด าเนินการต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๒) ไตส่วนและวินิจฉยัว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผดิปกติ 
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหนง่
หน้าท่ีราชการ หรือความผดิต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม เพื่อ
ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิหน้าที่พร้อม
ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี และ
น ารายงานนั้นออกพิมพ์เผยแพร่ตอ่ไป  
 (๖) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับ
การปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติด้วย โดยอนโุลม 
 

หมวด ๑๐ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 
ส่วนที่ ๑ 

การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน 
 

 มาตรา ๒๙๑  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้ มหีน้าท่ี
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบตุรที่
ยังไม่บรรลุนติิภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งท่ีเข้ารับต าแหน่งหรือพ้นจากต าแหน่ง   
 (๑) นายกรัฐมนตรี  
 (๒) รัฐมนตรี  
 (๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 (๔) สมาชิกวุฒิสภา  
 (๕) ข้าราชการการเมืองอื่น  
 (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  
 บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นส าเนา
หลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว 
รวมทั้งส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบป ี
 

ลักษณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เห็นสมควรด าเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 (๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 
๒๕๙ และมาตรา ๒๖๔ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว ้ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติก าหนด 
 (๕) ก ากับดูแลคณุธรรมและจริยธรรมของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
 (๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิหน้าที่พร้อม
ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี 
ทั้งนี ้ ให้ประกาศรายงานดังกลา่วในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผย
ต่อสาธารณะด้วย 
 (๗) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยโดย
อนุโลม 
 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นเจ้า
พนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 
 

หมวด ๑๒ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 
ส่วนที่ ๑ 

การตรวจสอบทรัพย์สิน 
 
 

 (๓) ก าหนดให้ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน และเจ้าหนา้ที่ของรัฐยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนีส้ินของตน คู่
สมรส และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผย
ผลการตรวจสอบทรัพยส์ินและหนีส้ินของบุคคลดังกลา่ว  ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 (๔) หน้าท่ีและอ านาจอื่นท่ีบญัญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย 
 ในการปฏิบัติหนา้ที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัด
ให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ 
เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม  ในกรณีจ าเป็นจะมอบหมาย
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตด าเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิด
ร้ายแรง หรือท่ีเป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางระดับ หรือ
ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการสอบสวน
หรือไตส่วนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบญัญตัิไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตก็ได ้



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ภาษีที่ผ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องก ากบั
ไว้ในบัญชีและส าเนาหลักฐานที่ยืน่ไว้ทุกหน้าด้วย 
 มาตรา ๒๙๒  บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ินตาม
มาตรา ๒๙๑ ให้แสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สินท่ีมีอยู่จริงในวันที่
ยื่นบัญชีดังกล่าว และต้องยื่นภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับต าแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเข้ารับต าแหน่ง  
 (๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากต าแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง  
 (๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๙๑ ซึ่งได้ยื่นบญัชีไว้แล้ว ตาย
ในระหว่างด ารงต าแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากต าแหน่ง 
ให้ทายาทหรือผู้จดัการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ด ารงต าแหนง่นั้นตาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันท่ีผู้ด ารงต าแหน่งตาย  
 ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ้ริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนีส้ินอีกครัง้หนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วเปน็เวลาหนึ่งปีด้วย 
 มาตรา ๒๙๓  เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพยส์ินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว ให้ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรอืกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติซึ่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมอบหมาย ลงลายมือช่ือก ากับไว้ในบัญชีทุกหน้า  
 บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีใหเ้ปิดเผยใหส้าธารณชนทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีของผู้
ด ารงต าแหน่งอ่ืนห้ามมิให้เปดิเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าว 
 

 มาตรา ๒๕๙  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี ้มี
หน้าท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สินของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิทุกครั้งท่ีเข้ารับต าแหน่งหรือพ้นจาก
ต าแหน่ง  
 (๑) นายกรัฐมนตร ี 
 (๒) รัฐมนตร ี 
 (๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 (๔) สมาชิกวุฒิสภา  
 (๕) ข้าราชการการเมืองอื่น  
 (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ 
 บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นส าเนา
หลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว 
รวมทั้งส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปี
ภาษีที่ผ่านมา  
 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้รวมถึงทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่
มอบหมายใหอ้ยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 
 มาตรา ๒๖๐  บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตาม
มาตรา ๒๕๙ ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่เข้า
รับต าแหน่งหรือวันที่พ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี และต้องยื่นภายใน
ก าหนดเวลาดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับต าแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเข้ารับต าแหน่ง  
 (๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากต าแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบ
วันนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง  
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๑๕๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด 
และได้รับการร้องขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความมีอยูจ่ริงของทรัพย์สนิ
และหนีส้ินดังกล่าวโดยเร็ว 
 มาตรา ๒๙๔  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุทีผู่้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากต าแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท าการตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนีส้ินของผู้ด ารงต าแหน่งน้ัน แล้ว
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา   
 ในกรณีที่ปรากฏว่าผูด้ ารงต าแหนง่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยังอัยการสูงสดุเพื่อด าเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินท่ีเพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตก
เป็นของแผ่นดินต่อไป  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๓๐๕ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 (๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๙ ซึ่งได้ยื่นบญัชีไว้แล้ว 
ตายในระหวา่งด ารงต าแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้ทายาทหรือผูจ้ัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ินท่ีมีอยู่ในวันท่ีผู้ด ารงต าแหน่งน้ันตาย ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ผูด้ ารงต าแหน่งตาย  
 ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรี ผูบ้รหิารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง 
นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ินที่มีอยูจ่ริงในวันครบหนึ่งปีนบัแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งโดยให้ยืน่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้น
จากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีดว้ย 
 มาตรา ๒๖๑  บัญชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สนิและ
เอกสารประกอบของนายกรฐัมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา ใหเ้ปดิเผยใหส้าธารณชนทราบโดยเร็วแต่ต้องไมเ่กิน
สามสิบวันนบัแต่วนัที่ครบก าหนดตอ้งยื่นบญัชีดังกล่าว บัญชีของผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นจะเปดิเผยได้ต่อเมือ่การเปิดเผยดังกล่าวจะเปน็ประโยชน์ต่อ
การพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยช้ีขาด และไดร้ับการร้องขอจาก
ศาลหรือผูม้ีสว่นไดเ้สยีหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 ให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
และหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว 
 มาตรา ๒๖๒  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากต าแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท าการตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งนั้น แล้วจัดท า 
รายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  
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๑๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าผูด้ ารงต าแหนง่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิให้ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตสิ่งเอกสารทั้งหมดทีม่ีอยู่พร้อมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสดุเพื่อด าเนินคดีต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินท่ี
เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป และให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๒๗๒ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  ใน
กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่
เกีย่วข้อง แล้วแต่กรณี  และหากเป็นการกระท าผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา
ด าเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตาม
มาตรา ๒๗๐ 
 มาตรา ๒๘๐  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้ ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการ
จัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง  และ
ส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม  รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรม
มีลักษณะร้ายแรงหรือมเีหตุอันควรเช่ือได้ว่าการด าเนินการของ
ผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะ
ไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะกไ็ด้ 
 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๙๕  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่
ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนญูนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนีส้ินและเอกสารประกอบดว้ยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปดิ
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้ผูน้ั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดต้องยื่นตามมาตรา ๒๙๒ หรือนับแต่วันท่ีตรวจพบว่ามีการ
กระท าดังกล่าว แล้วแต่กรณี และผู้นั้นต้องห้ามมิใหด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมืองใด ๆ เป็นเวลาหา้ปีนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง  
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยช้ี 
ขาดต่อไป และเมื่อศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยช้ีขาดแล้ว ให้น าบทบญัญัติ
มาตรา ๙๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๙๖  บทบัญญัติมาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา 
๒๙๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๒๙๕ วรรคหนึ่ง ให้ใช้
บังคับกับเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐตามที่บัญญัตไิว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยโดย
อนุโลม 
 

ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 
 มาตรา ๓๐๘  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรอืข้าราชการการเมืองอื่น ถูก
กล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
หรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีอ านาจพิจารณาพิพากษา  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลา่วหรือ
บุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย  

 มาตรา ๒๖๓  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูนี ้หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนีส้ินและเอกสารประกอบดว้ยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป 
 ถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
วินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระท าความผิดตามวรรค
หนึ่ง ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม และผู้นั้นต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือ
ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยด้วย 
 มาตรา ๒๖๔  บทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ มาตรา 
๒๖๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนดด้วยโดยอนุโลม 
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจ
เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยส์นิและหนีส้ินและเอกสารประกอบ
ที่มีการยื่นไว้แก่ผู้มสี่วนได้เสยีได ้ถ้าเป็นประโยชน์ในการด าเนินคดี
หรือการวินิจฉัยการกระท าความผิด ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 
 มาตรา ๒๗๕  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูกกล่าวหา

 มาตรา ๒๓๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีทีม่ีเหตุอัน
ควรสงสยัหรือมีการกล่าวหาว่าผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่
บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดมีพฤติการณต์าม
มาตรา ๒๓๔ (๑) ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมตดิ้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยูเ่ห็นว่าผู้นั้นมี
พฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามที่ไตส่วน ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรือ่งต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  ทั้งนี้ 
ให้น าความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การพิจารณา
พิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลม 
 (๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ส่งส านวนการไตส่วนไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หรือด าเนินการอื่นตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
 การไตส่วนข้อเท็จจริงและมีมตติามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยดุปฏิบัตหิน้าท่ี
จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น  ในกรณีที่
ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท า
ความผิดตามที่ถูกกลา่วหา แล้วแตก่รณี ให้ผูต้้องค าพิพากษานั้นพ้น



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๕๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๓๐๙  ผู้เสียหายจากการกระท าตามมาตรา ๓๐๘ มี
สิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อให้ด าเนินการตามมาตรา ๓๐๑ (๒) ไดต้ามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคห้า 
มาใช้บงัคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๑๐ วรรคหนึ่ง  ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองยึดส านวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตเิป็นหลักใน 
การพิจารณา และอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเตมิไดต้ามที่เห็นสมควร  
 วรรคสาม  บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗  
มิให้น ามาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ว่าร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง มีอ านาจพิจารณาพิพากษา  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลา่วหรือ
บุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให ้ผู้ขอให ้หรือ
รับว่าจะให้ทรัพยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตามวรรคหน่ึง 
เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่ด้วย 
 การยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา  ผู้เสียหายจากการกระท าดังกล่าวจะยื่นค าร้องต่อคณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ด าเนินการ
ตามมาตรา ๒๕๐ (๒)  หรือจะยื่นค าร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อ
ขอให้ตั้งผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา ๒๗๖ ก็ได้  แต่ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นค า
ร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว  
ผู้เสยีหายจะยื่นค าร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ต่อเมื่อคณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่รับด าเนินการไต่
สวน ด าเนินการล่าช้าเกินสมควร หรือด าเนินการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มี
มูลความผิดตามข้อกล่าวหา 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เห็นว่ามเีหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณตีามวรรคสี่ และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาตมิมีติให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) 
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติด าเนินการ

จากต าแหน่งนับแต่วันหยดุปฏิบตัหิน้าท่ี และให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่
เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได ้
 ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรบัเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตลอดไป และไมม่ีสิทธิด ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ 
 ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผดิฐานร่ ารวยผิดปกตหิรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ ให้ริบทรัพย์สินท่ีผูน้ั้นได้มาจากการกระท าความผิด 
รวมทั้งบรรดาทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้มาแทนทรัพยส์ินนัน้ 
ตกเป็นของแผ่นดิน 
 การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้น าส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา 
และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจไต่สวน
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 
 ให้น ามาตรานีม้าใช้บังคับแก่กรณทีี่บุคคลตามมาตรา ๒๓๔ 
(๓) จงใจไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน หรือจงใจยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่ามี
เจตนาไม่แสดงท่ีมาแห่งทรัพยส์ินหรือหน้ีสินนั้นด้วยโดยอนุโลม 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ตามมาตรา ๒๕๐ (๒) โดยเร็ว  ในกรณีนี้ ผูเ้สยีหายจะยื่นค าร้องต่อที่
ประชุมใหญศ่าลฎีกาตามวรรคสี่ มไิด ้
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคสี ่และวรรคห้า 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง  ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองยึดส านวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือของผู้
ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี เป็นหลกัในการพิจารณา และอาจไตส่วน
หาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามทีเ่ห็นสมควร  
 วรรคสาม  บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๓๑ มิให้น ามาใช้บังคับกับการ
พิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

 มาตรา ๒๙๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มี
สิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒสิภาว่ากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตผิู้ใดกระท าการขาดความเทีย่งธรรม จง
ใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อม
เสียแก่เกยีรตศิักดิ์ของการด ารงต าแหน่งอย่างร้ายแรง และขอให้
วุฒิสภามมีติให้พ้นจากต าแหน่งได ้
 มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหน่ึง ต้องมีคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 
 มาตรา ๓๐๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ ารวยผดิปกติ กระท า 
 

 มาตรา ๒๔๘  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ทีเ่ป็นการเสื่อมเสียแก่
เกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่งอย่างร้ายแรง เพื่อให้วุฒิสภามีมติ
ให้พ้นจากต าแหน่ง 
 มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
 มาตรา ๒๔๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่า กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ ารวยผิดปกติ กระท า

 มาตรา ๒๓๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภา จ านวนไมน่้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมืน่คน มีสิทธิเข้าช่ือกล่าวหาว่า
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการ
ตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐาน
ตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
กระท าตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธาน
ศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผูไ้ตส่วนอิสระจากผู้ซึ่งมคีวามเป็นกลางทางการ
เมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง 
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าที่และอ านาจ วิธีการไตส่วน 
ระยะเวลาการไต่สวน และการด าเนินการอื่นที่จ าเป็นของคณะผูไ้ต่
สวนอิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตัิ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ  
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวกระท าการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน และ
ให้ยื่นต่อประธานวุฒสิภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับค าร้องแล้วใหส้่ง
ค าร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา  
 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูก
กล่าวหา จะปฏิบัติหน้าท่ีในระหวา่งนั้นมิได้ จนกว่าจะมีค าพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ยกค า
ร้องดังกล่าว 
 

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ  
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท าการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 
และให้ยื่นต่อประธานวุฒสิภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับค าร้องแล้ว 
ให้ส่งค าร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา  
 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูก
กล่าวหา จะปฏิบัติหน้าที่ในระหวา่งนั้นมิได้ จนกว่าจะมีค าพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ยก
ค าร้องดังกล่าว 
 ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติไม่
อาจปฏิบตัิหน้าทีไ่ดต้ามวรรคสาม และมีกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเหลืออยู่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติทั้งหมด  ใหป้ระธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสดุร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคณุสมบัติและไมม่ี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดยีวกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติ ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติเป็นการช่ัวคราว  โดยใหผู้้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งไดจ้นกว่า
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ตนด ารงต าแหน่ง
แทนจะปฏิบัตหิน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองว่าผู้นัน้กระท าความผิด 
 มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็น
ควรด าเนินการตามค าร้องที่ยื่นตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสี่ ให้ที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลาง
ทางการเมืองและมคีวามซื่อสตัย์สจุริตเป็นที่ประจักษ ์ หรอืจะส่งเรือ่งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการไต่
สวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) แทนการแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระ ก็ได้ 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 
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 วรรคสอง  คุณสมบัติ อ านาจหน้าที่ วิธีการไต่สวน และการ
ด าเนินการอื่นที่จ าเป็นของผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

  มาตรา ๒๗๖ วรรคสาม  เมื่อผู้ไตส่วนอสิระได้ด าเนินการไต่
สวนหาข้อเท็จจริงและสรปุส านวนพร้อมท าความเห็นแล้ว ถ้าเห็นว่าข้อ
กล่าวหามีมลู ใหส้่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยัง
ประธานวุฒิสภาเพื่อด าเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และส่งส านวนและ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสดุเพื่อยืน่ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป และให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๒๗๒ 
วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

 มาตรา ๒๓๗  เมื่อด าเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้คณะผูไ้ต่
สวนอิสระด าเนินการ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มมีูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้ค าสั่ง
ดังกล่าวเป็นที่สดุ  
 (๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย 
โดยให้น าความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหก มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณต์ามที่ถูกกล่าวหา และ
มิใช่กรณีตาม (๒) ให้ส่งส านวนการไตส่วนไปยังอยัการสูงสดุเพื่อ
ด าเนนิการฟ้องคดตี่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง และให้น าความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๑๑ 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนที่ ๕ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 มาตรา ๓๑๒ วรรคหนึง่  การตรวจเงินแผ่นดิน ใหก้ระท าโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผน่ดินทีเ่ป็นอสิระ
และเป็นกลาง  
 วรรคสอง  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอกีเก้าคน ซึ่งพระมหากษตัริยท์รง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผูม้ีความช านาญและประสบการณ์
ด้านการตรวจเงินแผ่นดนิ การบญัชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลงั 
และดา้นอื่น  
 วรรคแปด  การก าหนดคณุสมบตัิและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะ
ไดร้ับการแต่งตั้งเปน็กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้วา่การตรวจเงิน
แผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อใหไ้ด้บคุคลที่มีคณุสมบัตเิหมาะสมและมีความ

 มาตรา ๒๕๒ วรรคหนึง่  การตรวจเงินแผ่นดินใหก้ระท าโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง  
 วรรคสอง  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งจากผู้มีความช านาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงิน
แผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น  
 วรรคเจ็ด  การก าหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 

 มาตรา ๒๓๘  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย
กรรมการจ านวนเจด็คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาโดยคณะกรรมการ
สรรหา 
 ผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ี
ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบญัชี การตรวจสอบภายใน การเงิน
การคลัง และด้านอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ท้ังนี้ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบป ี
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ซื่อสตัย์สจุรติ และเพื่อใหไ้ด้หลักประกันความเป็นอสิระในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของบุคคลดังกล่าว 
 มาตรา ๓๑๒ วรรคหก  กรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละหกปีนบัแต่วันทีพ่ระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และใหด้ ารง
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดยีว 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคห้า  กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตั้ง และให้
ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

 มาตรา ๒๓๙  กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

  มาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี
อ านาจหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะใหม้ีการแกไ้ข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  และมีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่
วินิจฉัยการด าเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และ
การงบประมาณ  และให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นคดีที่
อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
 

 มาตรา ๒๔๐  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมหีน้าท่ีและ
อ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๓) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินใหเ้ป็นไปตาม (๑) และ (๒) 
และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 (๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
 (๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณมีกีารกระท าผิดกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ในการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุดต้องค านึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม (๑) และ (๒) 
ประกอบด้วย 

 มาตรา ๓๑๒ วรรคเจ็ด  คณุสมบัต ิลักษณะต้องห้าม การสรรหา
และการเลือก และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผน่ดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผน่ดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการตรวจเงินแผน่ดิน  

 มาตรา ๒๕๒ วรรคสาม  การสรรหาและการเลือกกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี ่มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ 
มาใช้บังคบัโดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๓ 

 มาตรา ๒๔๑  ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่ง
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาโดยได้รับการ
เสนอช่ือจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
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๑๖๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 วรรคแปด  การก าหนดคณุสมบตัิและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะไดร้ับ
การแต่งตั้งเปน็กรรมการตรวจเงินแผน่ดินและผู้วา่การตรวจเงินแผน่ดิน 
จะต้องเปน็ไปเพื่อใหไ้ด้บคุคลที่มคีุณสมบัตเิหมาะสมและมีความซื่อสัตย์
สุจรติ และเพื่อใหไ้ดห้ลักประกันความเปน็อิสระในการปฏิบัตหิน้าที่ของ
บุคคลดังกลา่ว 

 วรรคหก  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน  
 วรรคเจ็ด  การก าหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ความ 
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 

 ผู้ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเปน็ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และให้น าความใน
มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๕ มา
ใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดยอนุโลม 
 การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอช่ือผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน 
 

  มาตรา ๒๕๓ วรรคสอง  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 

 มาตรา ๒๔๒  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบตัิหน้าที่โดย
เที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 
โดยมีหนา้ที่และอ านาจดังต่อไปนี ้
 (๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ 
 (๒) ตรวจผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐ  
 (๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม (๑) และ (๒)  
 (๔) ก ากับและรับผดิชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ตาม (๓) 

 มาตรา ๓๑๒ วรรคเจ็ด  คณุสมบัต ิลักษณะต้องห้าม การสรรหา
และการเลือก และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผน่ดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผน่ดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการตรวจเงินแผน่ดิน  
 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคหก  คณุสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการ
พ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

 มาตรา ๒๔๓  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ โดยรับผดิชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี
หน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นอสิระ โดยมี
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาข้ึนตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
 

   มาตรา ๒๔๔  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเปน็การทุจริตต่อหน้าท่ี จงใจปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย 
หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมไิด้เปน็ไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และ
เป็นกรณีทีผู่้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ 
ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและด าเนินการตาม
หน้าท่ีและอ านาจต่อไป  
 ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืน
ตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรอืจัดท าข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของ
ส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของหน่วยงานอื่นนัน้ 
แล้วแต่กรณี  

   มาตรา ๒๔๕  เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเพื่อพิจารณา 
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผล
การตรวจสอบดังกลา่ว ให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
แห่งชาติ หากท่ีประชุมร่วมเห็นพอ้งกับผลการตรวจสอบนั้น ให้
ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และใหเ้ปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ
ประชาชนเพื่อทราบด้วย 

ส่วนที่ ๘ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ส่วนที่ ๖ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 มาตรา ๑๙๙ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่ง
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมี
ความรู้หรือประสบการณ์ดา้นการคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
เป็นท่ีประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจาก
องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย  
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การเลือก 
การถอดถอน และการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 วรรคสี่  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารง
ต าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

 มาตรา ๒๕๖ วรรคหนึ่ง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่ง
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมคีวามรู้
หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของประชาชนเปน็ที่ 
ประจักษ ์ทั้งนี้ โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การ
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย  
 วรรคสาม  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน และ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 วรรคสี่  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารง
ต าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 วรรคห้า  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา 
๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 
๒๔๓ 
 

 มาตรา ๒๔๖  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึง่ได้รับการสรรหา 
 ผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการ
คุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง 
และมีความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์  
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตมิวีาระการด ารงต าแหน่งเจ็ด
ปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว 
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  ท้ังนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้อง
ก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการ
สรรหาด้วย  

 มาตรา ๒๐๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการ
กระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน หรืออันไม่เป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็น

 มาตรา ๒๕๗  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรอืการละเลยการกระท า 
อันเป็นการละเมดิสิทธิมนษุยชน หรอืไมเ่ป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสทิธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเปน็ภาค ีและเสนอ

 มาตรา ๒๔๗  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าท่ี
และอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณโีดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๖๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ภาคี และเสนอมาตรการการแกไ้ขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่กระท าหรือละเลยการกระท าดังกล่าวเพื่อด าเนินการ ในกรณีที่
ปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อ
ด าเนินการต่อไป  
 (๒) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
 (๓) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน  
 (๔) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วย
ราชการ องค์การเอกชน และองคก์ารอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน  
 (๕) จัดท ารายงานประจ าปเีพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชน ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา  
 (๖) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญตัิ  
 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอง
ค านึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจเรียกเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกีย่วข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า 
รวมทั้งมีอ านาจอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตหิน้าท่ี ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

มาตรการการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อบคุคลหรือหน่วยงานที่กระท าหรอื 
ละเลยการกระท าดังกลา่วเพื่อด าเนนิการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไมม่ีการ
ด าเนนิการตามทีเ่สนอ ให้รายงานตอ่รัฐสภาเพื่อด าเนนิการตอ่ไป  
 (๒) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
เห็นชอบตามที่มผีู้ร้องเรยีนว่า บทบัญญัตแิห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรฐัธรรมนญู  ทั้งนี้ ตาม
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนญู 
 (๓) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่
เห็นชอบตามที่มผีู้ร้องเรยีนว่า กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดในทาง
ปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญัหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย  ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 (๔) ฟ้องคดตี่อศาลยุตธิรรมแทนผูเ้สยีหาย เมื่อไดร้ับการร้องขอ
จากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 (๕) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
และกฎต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน  
 (๖) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน  
 (๗) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วย
ราชการ องค์การเอกชน และองคก์ารอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน  
 (๘) จัดท ารายงานประจ าปเีพื่อประเมนิสถานการณ์ดา้นสิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา  
 (๙) อ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 ในการปฏิบัติหน้าที ่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย 
 

มนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และ
เผยแพรต่่อประชาชน 
 (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อใหส้อดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (๔) ช้ีแจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณี
ที่มีการรายงานสถานการณ์เกีย่วกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
 (๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน 
 (๖) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม 
(๓) ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
โดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในการปฏิบัติหนา้ที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
ค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวม
ของชาติเป็นส าคัญด้วย 
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๑๖๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจเรียกเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีเกีย่วข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยค า รวมทั้งมีอ านาจอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที ่ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

 ๓. สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 

 

 มาตรา ๘๙  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้ ให้รัฐ
จัดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหนา้ที่ให้
ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและแผนอ่ืนตามที่
กฎหมายบญัญตัิ ต้องให้สภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้
ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้  
 องค์ประกอบ ท่ีมา อ านาจหน้าที่ และการด าเนินงานของสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 มาตรา ๒๕๘  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี
หน้าท่ีให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปญัหา 
ต่าง ๆ ที่เกีย่วกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและแผนอ่ืนตามที่
กฎหมายบญัญตัิต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้  
 องค์ประกอบ ที่มา อ านาจหน้าที ่และการด าเนินงานของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 ให้มีส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
หน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด าเนินการอื่น  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
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๑๖๙ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 ส่วนที ่๒ 
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

 

 ๑. องค์กรอัยการ หมวด ๑๓ 
องค์กรอัยการ 

  มาตรา ๒๕๕  พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญตัิ
ในรัฐธรรมนญูนี้และตามกฎหมายว่าด้วยอ านาจและหน้าที่ของ
พนักงานอัยการและกฎหมายอื่น 
 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม 
 การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากต าแหน่งต้องเป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการอัยการ และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
 ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งอัยการสูงสุด 
 องค์กรอัยการมหีน่วยธรุการที่เป็นอสิระในการบริหารงานบคุคล  
การงบประมาณ  และการด าเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสดุเป็น
ผู้บังคับบญัชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการ
อื่นของรัฐในท านองเดียวกัน  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
อัยการ  ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระท ากิจการใดอัน
เป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งต าแหน่งหน้าที่ราชการ  และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่
ปรึกษากฎหมาย หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
นั้นในห้างหุ้นส่วนบริษัท   
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๔๘  องค์กรอัยการมีหนา้ที่และอ านาจตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง 
และไม่ให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง 
 การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น
ขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ โดยให้มรีะบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม และการบรหิารงาน
บุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการ ต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการ
อัยการซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งต้องไม่
เป็นพนักงานอัยการ และผู้ทรงคณุวุฒิบรรดาที่ได้รับเลือกจาก
พนักงานอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒดิังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่
เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน  ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงาน
อัยการกระท าการหรือด ารงต าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือ
การปฏิบัตหิน้าท่ีไมเ่ป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจท าให้มีการขดักัน
แห่งผลประโยชน์  ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้องก าหนดให้ชัดแจ้งและ
ใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอ านาจให้มีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
มิได ้

หมวด ๙ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หมวด ๑๔ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๘๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
 มาตรา ๒๘๓  ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมี
สิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  
 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะ
กระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิได ้

 มาตรา ๒๘๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
 ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ้ย่อมมีสิทธิจดัตั้ง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 
 

 มาตรา ๒๔๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑  ให้มีการจดัการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น  ท้ังนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบญัญัต ิ
 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการ
ปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และพื้นท่ีที่ต้องรับผดิชอบ ประกอบกัน 

 มาตรา ๒๘๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมี
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ  
 การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มขึน้
ให้แก่ท้องถิ่นเป็นส าคัญ  
 เพื่อพัฒนาการกระจายอ านาจเพิม่ขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี ้
 (๑) การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  
 (๒) การจัดสรรสดัส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีของรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เองเป็นส าคญั  

 มาตรา ๒๘๒  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท า
เท่าที่จ าเปน็และมหีลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและ
เหมาะสมกบัรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิโดยต้องเป็นไปเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึง
สาระส าคญัแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนอืจากที่กฎหมายบัญญัตไิว้มไิด ้
 ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการก าหนดมาตรฐานกลาง
เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนา
และประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
รูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตาม
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 
 มาตรา ๒๘๓  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่
โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชนข์อง
ประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน

 มาตรา ๒๕๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจ
ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดทีส่มควร
ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลกั
ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัิซึ่งต้อง
สอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และ
กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญตัิเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอน
ในการกระจายหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากร
ที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่ท้องถิ่นด้วย 
 ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็น
หน้าท่ีและอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วม
ด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือการมอบหมายให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนนิการ จะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๓) การจัดให้มคีณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งท าหน้าท่ีตาม (๑) 
และ (๒) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผูท้รงคุณวุฒิซึ่งมีคณุสมบัติตามที่
กฎหมายบญัญตัิ โดยมีจ านวนเท่ากัน  
 ในกรณีที่มีการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีและการจัดสรรภาษี
และอากรตาม (๑) และ (๒) ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว 
คณะกรรมการตาม (๓) จะต้องน าเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวน
ใหม่ทุกระยะเวลาไมเ่กินห้าปีนับแต่วันท่ีมีการก าหนดอ านาจและ
หน้าท่ีหรือวันท่ีมีการจดัสรรภาษีและอากร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจและหนา้ที่ และการจัดสรร
ภาษีและอากรที่ได้กระท าไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการกระจาย
อ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 การด าเนินการตามวรรคสี่ เมื่อไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได ้
 มาตรา ๒๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่
บ ารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมสีิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม
และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
นั้น และเข้าไปมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่
ขัดต่อมาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๑ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ  
 การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงการบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 
 มาตรา ๒๙๐  เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมอี านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 (๑) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี  

และการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็น
ส่วนรวมด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตาม
อ านาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดท าบริการ
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และ
ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
 ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพื่อ
ก าหนดการแบ่งอ านาจหน้าทีแ่ละจดัสรรรายไดร้ะหว่างราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภมูิภาคกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และระหวา่ง
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจ
เพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแตล่ะ
รูปแบบ  รวมทั้งก าหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมี
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการทีเ่กี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคณุวฒุิ โดยมีจ านวนเท่ากัน เป็น
ผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ
จัดเก็บภาษีและรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงระดับขั้นการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 
 ในกรณีที่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และการจดัสรรรายได้
ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการตามวรรคสาม
จะต้องน าเรื่องดังกลา่วมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกิน

ด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนนิการนั้นก็ได้  
 รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของ
ตนเองโดยจดัระบบภาษีหรือการจดัสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ  ใน
ระหว่างที่ยังไม่อาจด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไปพลางก่อน 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการ
บริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสรมิและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อการคุม้ครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  และต้องมีบทบัญญตัิ
เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการ
ก้าวก่ายการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๒) การเข้าไปมีส่วนในการบ ารุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี เฉพาะในกรณีที่อาจมผีลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน  
 (๓) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริม่โครงการหรือ
กิจกรรมใดนอกเขตพื้นท่ีซึ่งอาจมผีลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
 

ห้าปี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจหน้าท่ี 
และการจัดสรรรายได้ที่ได้กระท าไปแล้ว ท้ังนี้ ต้องค านึงถึงการ
กระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 การด าเนินการตามวรรคห้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลบังคับได ้
 มาตรา ๒๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจ
หน้าท่ีบ ารุงรักษาศลิปะ จารตีประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมสีิทธิที่จะจัดการศึกษา
อบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรม
ของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกับมาตรฐานและระบบ
การศึกษาของชาติ 
 การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 
 มาตรา ๒๙๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 (๑) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่  
 (๒) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน  
 (๓) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม
ใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
 (๔) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๒๘๘  การแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความ
ตอ้งการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตัิ   
 คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยมจี านวนเท่ากัน  
 การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ลงโทษพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๒๘๘  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น โดยการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกัน และอาจ
ได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ รวมทัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่นก่อน 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ในการบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมี
องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการสว่นท้องถิ่น เพื่อสรา้งระบบ
คุ้มครองคณุธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล  ทั้งนี ้ตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ
 คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้อง
ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวฒุิ
โดยมีจ านวนเท่ากัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ  
 การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ลงโทษข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๕๑  การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติ ซึ่งต้องใช้ระบบคณุธรรม
และต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจดัให้มีมาตรฐาน
ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด้วยกันได้  
 

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

 มาตรา ๒๘๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น
และคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง  
 คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภา
ท้องถิ่น  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธี
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
 

 มาตรา ๒๕๒  สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
 ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมสี่วนร่วม
ของประชาชนด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
 คุณสมบัติของผู้มสีิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัตซิึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัตไิว้ใน
รัฐธรรมนูญด้วย 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  
 คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่ง
มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น มิได้  
 คุณสมบัติของผู้มสีิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น หรอืในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๒๘๖ และต้องมีการ
แต่งตั้งคณะผู้บรหิารท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มิให้
น าบทบัญญัติวรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ป ี 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น และจะ
มีผลประโยชน์ขัดกนักับการด ารงต าแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติมิได้  
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ในกรณีทีค่ณะผู้บริหารท้องถิ่นตอ้งพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ
หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งและจ าเป็นต้องมีการแต่งตั้ง
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มิให้น า
บทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษที่มี
โครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้กระท า
ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ 
และมาตรา ๒๖๘ มาใช้บังคับกับสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บรหิาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด้วยโดยอนุโลม 

  มาตรา ๒๘๗  ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย 
 ในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชน
ทราบก่อนกระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควร
หรือไดร้ับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร

 มาตรา ๒๕๓  ในการด าเนินงาน ใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมลูและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบญัญัติ  
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคดิเห็นก่อนการ
กระท าน้ัน หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตดัสินใจ
ก็ได ้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงานในรอบป ีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคสาม ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา ๒๘๖  ราษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมา
ลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่นผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้มสีิทธิเลือกตั้งมา
ลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด 
 มาตรา ๒๘๗  ราษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดมีจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภา
ท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้  
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอ
มาด้วย  
 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๒๘๕  ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควร
ด ารงต าแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่ง ทั้งนี ้จ านวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ 
การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสยีง ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ 
 มาตรา ๒๘๖  ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภา
ท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติทอ้งถิ่นได้  
 จ านวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมทั้งการ
ตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๒๕๔  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าช่ือกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กฎหมายบญัญตั ิ

หมวด ๑๒ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

หมวด ๑๕ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 

ไม่มีการแก้ไข 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๓๑๓ (๑) วรรคสอง  ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่มผีลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลง
รูปของรัฐ จะเสนอมิได้  

 มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง  ญัตตขิอแก้ไขเพิ่มเตมิ
รัฐธรรมนูญที่มผีลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมไิด้ 

 มาตรา ๒๕๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญูที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได ้

 มาตรา ๓๑๓  การแกไ้ขเพิม่เติมรัฐธรรมนญูจะกระท าได้กแ็ตโ่ดย
หลักเกณฑแ์ละวิธีการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) วรรคหนึ่ง ญัตติขอแก้ไขเพิม่เตมิต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือ
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในหา้ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกวา่หนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอ
หรือร่วมเสนอญตัติดังกลา่วไดเ้มื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรนั้นสังกดัมมีติใหเ้สนอได ้  
 (๒) ญตัติขอแกไ้ขเพิม่เตมิต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเตมิและให้รฐัสภาพิจารณาเป็นสามวาระ   
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลกัการ ให้ใช้วิธี
เรยีกช่ือและลงคะแนนโดยเปดิเผย และต้องมคีะแนนเสียงเหน็ชอบด้วยใน
การแกไ้ขเพิ่มเตมินั้น ไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ี
อยู่ของทั้งสองสภา  
 (๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพจิารณาเรยีงล าดบั
มาตรา ให้ถอืเอาเสยีงข้างมากเปน็ประมาณ  
 (๕) เมือ่การพิจารณาวาระทีส่องเสรจ็สิ้นแลว้ ใหร้อไว้สบิห้าวัน เมื่อ
พ้นก าหนดนีแ้ล้วให้รัฐสภาพจิารณาในวาระที่สามต่อไป  
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทา้ย ให้ใช้วิธี
เรยีกช่ือและลงคะแนนโดยเปดิเผย และต้องมคีะแนนเสียงเหน็ชอบด้วยใน
การที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนญูมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเทา่ที่มีอยูข่องทั้งสองสภา  
 
 

 มาตรา ๒๙๑  การแกไ้ขเพิม่เติมรัฐธรรมนญูให้กระท าได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) วรรคหนึ่ง ญตัติขอแก้ไขเพิม่เติมต้องมาจากคณะรัฐมนตร ี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
 (๒) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนญูแกไ้ข
เพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ  
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้
ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดิเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา  
 (๔) การพิจารณาในวาระที่สองข้ันพิจารณาเรียงล าดับมาตรา 
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งท่ี
เข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิ่มเติมด้วย 
  การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่องขั้นพิจารณา
เรียงล าดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ  
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่องเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบหา้
วัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วใหร้ัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป  
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดิเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ 
 

 มาตรา ๒๕๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕ การแกไ้ขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ให้กระท าไดต้ามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย  
 (๒) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ข
เพิ่มเตมิต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ 
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้
ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดิเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมี
สมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของวุฒิสภา 
 (๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา 
โดยการออกเสียงในวาระที่สองน้ี ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ 
แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ 
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนท่ีเข้าช่ือกันได้แสดงความ
คิดเห็นด้วย 
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่องเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบหา้
วัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๗) เมือ่การลงมตไิดเ้ป็นไปตามทีก่ลา่วแล้ว ให้น ารา่งรัฐธรรมนญู
แก้ไขเพิม่เติมขึ้นทลูเกล้าทลูกระหมอ่มถวาย และให้น าบทบญัญัตมิาตรา 
๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

ด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา  
 (๗) เมื่อการลงมตไิด้เป็นไปตามทีก่ล่าวแล้ว ให้น าร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย และให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดิเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ
ด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจ านวนน้ีต้องมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สบิของทุกพรรค
การเมืองดังกล่าวรวมกัน และมสีมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
 (๗) เมื่อมีการลงมตเิห็นชอบตาม (๖) แล้ว ให้รอไวส้ิบห้าวัน 
แล้วจึงน าร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เติมขึ้นทลูเกลา้ทูลกระหม่อม
ถวาย และให้น าความในมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติม
หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตรยิ์ หรือหมวด ๑๕ การ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญู หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่
เกี่ยวกับหน้าท่ีหรืออ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท า
ให้ศาลหรือองค์กรอสิระไม่อาจปฏบิัติตามหนา้ที่หรืออ านาจได้ ก่อน
ด าเนินการตาม (๗) ให้จดัให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติ
เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ด าเนินการตาม 
(๗) ต่อไป 
 (๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภไิธยตาม (๗) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกท้ังสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน 
แล้วแต่กรณี มสีิทธิเข้าช่ือกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่
ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนญู
ตาม (๗) ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะตาม (๘)  และให้ประธาน



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๗๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
แห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และ
ให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับเรื่อง  ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู 
นายกรัฐมนตรีจะน าร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกลา้
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 

  หมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ 

   มาตรา ๒๕๗  การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด าเนินการ
เพื่อบรรลเุป้าหมาย ดังต่อไปนี ้
 (๑) ประเทศชาตมิีความสงบเรยีบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการ
พัฒนาด้านจิตใจ 
 (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมโีอกาสอันทัดเทียม
กันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
 (๓) ประชาชนมีความสุข มีคณุภาพชีวิตที่ดี และมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

   มาตรา ๒๕๘  ให้ด าเนนิการปฏิรปูประเทศอย่างน้อยในด้าน 
ต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี ้
 ก. ด้านการเมือง  
     (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดย
สุจรติที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียง
ประชามตโิดยอสิระ ปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด  
     (๒) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดย
เปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบัน



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
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๑๗๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มี
กระบวนการใหส้มาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและการ
คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตยส์ุจรติ และมีคณุธรรม
จริยธรรม เข้ามาเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม  
     (๓) มีกลไกท่ีก าหนดความรับผดิชอบของพรรคการเมืองใน
การประกาศโฆษณานโยบายที่มไิด้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า 
และความเสีย่งอย่างรอบด้าน  
     (๔) มีกลไกท่ีก าหนดใหผู้้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของตน  
     (๕) มีกลไกแก้ไขปญัหาความขดัแย้งทางการเมืองโดยสันติ
วิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
 ข. ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 
     (๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน  
     (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการประชาชน 
     (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการใหเ้หมาะสมกบัภารกจิ
ของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน 
     (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผูม้ีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างาน
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๑๘๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าไดต้ามความสามารถ
และผลสัมฤทธ์ิของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสตัย์สจุริต กล้า
ตัดสินใจและกระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มคีวามคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวตักรรม
ใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบตัิราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมมีาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากร
ภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไมเ่ปน็ธรรมของผู้บังคับบญัชา 
     (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐให้มี
ความคล่องตัว เปดิเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการ
ทุจริตทุกข้ันตอน  
 ค. ด้านกฎหมาย 
     (๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาใหส้อดคล้องกับ
หลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการ
โดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเปน็เพื่อให้การท างานเกิดความ
คล่องตัว โดยมีผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินความจ าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (๒) ปฏิรูประบบการเรยีนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู ้
มีนิติทัศนะ และยดึมั่นในคณุธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
     (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก 
และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 
     (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและ
เสนอร่างกฎหมาย  
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๑๘๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
     (๑) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยตุิธรรมที่ชัดเจน เพือ่ให้ประชาชนได้รบัความยตุิธรรม
โดยไม่ลา่ช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้
เข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมได้ รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มี
การบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
และความไมเ่ป็นธรรมในสังคม 
     (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่าง
เหมาะสม ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัตหิน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก าหนดให้การสอบสวนต้อง 
ใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร ์และจัดใหม้ีบริการทางด้าน 
นิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับบริการในการพิสจูน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 
     (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองคก์รขององคก์ร 
ต่าง ๆ  ที่เกีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรม ให้มุ่งอ านวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
     (๔) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธภิาพ โดย
แก้ไขปรบัปรุงกฎหมายเกีย่วกบัหน้าที่ อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้
เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการต ารวจใหเ้กิดประสทิธิภาพ มีหลักประกันว่า
ข้าราชการต ารวจจะไดร้ับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ได้รับความเป็น
ธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบตามระบบคณุธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและ
โยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน 
เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีอสิระ ไม่ตก 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๘๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
อยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสทิธิภาพ และภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตน   
 จ. ด้านการศึกษา  
     (๑) ให้สามารถเริม่ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จติใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
     (๒) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนญูนี ้
     (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ใหไ้ด้ผูม้ีจิตวญิญาณของความเป็นคร ู
มีความรู้ความสามารถอยา่งแท้จรงิ ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้าง
ระบบคณุธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
     (๔) ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนทุกระดับเพื่อให้
ผู้เรยีนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสรา้งของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลเุปา้หมายดังกล่าวโดยสอดคล้องกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นท่ี  
 ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
     (๑) ขจัดอุปสรรคและเสรมิสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุม่เศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี  
     (๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคดิ
สร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  
     (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ า เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๘๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และปรับปรุงระบบการจดัท าและการใช้จ่ายงบประมาณใหม้ี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  
     (๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผูป้ระกอบการ 
แต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริมการประกอบวสิาหกิจเพื่อสังคม และวสิาหกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิม่โอกาสในการท างานและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
 ช. ด้านอ่ืน ๆ  
     (๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค านึงถึงความต้องการใช้น้ าในทุกมิติ 
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน 
     (๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิและการถือครองท่ีดินทั้งประเทศเพื่อ
แก้ไขปัญหากรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองท่ีดินอย่างเป็นระบบ  
     (๓) จัดให้มีระบบจดัการและก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม และสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ 
     (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิ
และประโยชน์จากการบริหารจดัการ และการเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 
     (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภมูิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

   มาตรา ๒๕๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ 
การปฏิรปูประเทศตามหมวดนี้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผน
และขั้นตอนการด าเนินการปฏริูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ
จัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
ขั้นตอนในการด าเนินการปฏริูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ 
และระยะเวลาด าเนินการปฏิรปูประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๘๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังว่าจะบรรลุใน
ระยะเวลาหา้ปี  
 ให้ด าเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้
บังคับภายในหนึ่งร้อยยีส่ิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ 
 ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการปฏิรูปโดยอาศัยหน้าท่ีและอ านาจที่มีอยู่
แล้วไปพลางก่อน 

   มาตรา ๒๖๐  ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ 
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งมคีวามรูค้วามซื่อสัตยส์ุจรติและเที่ยงธรรม
เป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจมาก่อน เป็นประธาน 
 (๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการต ารวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติรวมอยูด่้วย มีจ านวนตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด เป็นกรรมการ  
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมคีวามรูค้วามซื่อสัตยส์ุจรติและเที่ยงธรรม
เป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจมาก่อน มีจ านวน
เท่ากับกรรมการตาม (๒) เป็นกรรมการ 
 (๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม และ
อัยการสูงสดุ เป็นกรรมการ 
 ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสรจ็ ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
ต ารวจด าเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๘๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   มาตรา ๒๖๑  ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้าน

การศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มคีวามเป็นอิสระคณะหนึ่งท่ี
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศกึษาและจัดท าข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรดี าเนินการต่อไป 
 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้
คณะกรรมการด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่าง
กฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่
วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง  

บทเฉพาะกาล 
 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๓๑๔  ให้คณะองคมนตรซีึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรตีามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้
 ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพร้อมกัน
ทั้งหมดตามมาตรา ๓๒๓ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าที่คณะองคมนตรี
ด้วย และให้คณะองคมนตรีที่เหลอือยู่ท าหน้าท่ีรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมิให้น ามาตรา ๒๐ วรรคสาม 
และมาตรา ๒๔ วรรคสาม มาใช้บงัคับ และให้คณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่ประธานเป็นการชั่วคราว 

 มาตรา ๒๙๒  ให้คณะองคมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๒๖๒  ให้คณะองคมนตรซีึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีเ้ป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี ้

 มาตรา ๓๑๕  นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ ให้สภาผู้แทน 
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ท าหน้าที่สภาผู้แทน 
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา ๓๒๔ และให้วุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙

 มาตรา ๒๙๓  ให้สภานิติบญัญตัิแห่งชาติตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ท าหน้าที่
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
นี้จนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาเปน็ครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ 
 ในระหวา่งเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าบทบัญญตัิใดในรฐัธรรมนญูนี้
หรือกฎหมายอืน่บัญญัติให้ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภา เป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ  ให ้
 

 มาตรา ๒๖๓  ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี้ ให้สภานิติบัญญตัิแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าทีร่ัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป 
และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหน้าท่ีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับ ตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
และให้สภานิติบญัญตัิแห่งชาติและสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ
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๑๘๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ท าหน้าที่วุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี้ จนถึงวันท่ีครบสี่ปีนับแต่วันท่ี
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห้า (๑) หรือวัน
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห้า (๒) แล้วแต่กรณ ี
 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศ 
ใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้อยู่ต่อไปจนครบอายขุองสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมี
การยุบสภา หรือเมื่อสมาชิกภาพสิน้สุดลงตามมาตรา ๓๒๓ แล้วแต่
กรณี ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเทา่ที่
มีอยู่ 
 ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
นี้ คงเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสดุท้าย
โดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ หรือสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๓๒๓ แล้วแต่กรณี ในกรณทีี่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าทีม่ีอยู ่
 มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา 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 ให้ด าเนนิการให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ในคราวแรกดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อครบ
สี่ปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ให้ด าเนินการเลือกตั้งให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันก่อนวันครบสี่ปี ในกรณีเช่นนี้ ให้อายุของ 
 

ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 
 ในวาระเริม่แรก หากปรากฏว่าเมือ่ต้องมีการประชุมรัฐสภา
เป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ แลว้ แต่ยังไม่มีวุฒสิภา ให้สภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาติท าหน้าท่ีวุฒิสภาต่อไป  เว้นแต่การพิจารณาให้
บุคคลด ารงต าแหน่งและการถอดถอนจากต าแหน่งตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี้ และกิจการใดที่
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติได้ด าเนินการในระหว่างเวลาดังกล่าว ให้มี
ผลเป็นการด าเนินการของวุฒิสภา และในกรณีที่บทบัญญตัิใดใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา 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 และบทบญัญตัิแห่งกฎหมายใด
ที่ห้ามมิให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางการเมือง มาใช้บังคับกับการด ารง
ต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๕๓ มาใช้บังคับกับการสิ้นสดุของ
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 

สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการ
เลือกตั้งท่ัวไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ นอกจากจะต้องมีคณุสมบัติ
และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องมีคณุสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามที่
บัญญัตไิว้ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มาตรา ๙๘ ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
 (๒) มาตรา ๑๐๑ ยกเว้น 
      (ก) กรณีตาม (๖) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๘ 
ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
      (ข) กรณีตาม (๗) เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานติิบัญญัติ
แห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏบิัติการตามหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมายหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา 
๑๘๔ (๑) 
 (๓) มาตรา ๑๐๘ ยกเว้น ก. คณุสมบัติตาม (๓) และ (๔) และ 
ข. ลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (๒) และ (๗) แต่เฉพาะกรณีตาม (๑) 
นั้น ไม่รวมส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๓) และ (๑๕)  
 มิให้น ามาตรา ๑๑๒ มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี
ของสมาชิกสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมใิห้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง มิให้น ามาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๒๖๔ ข้าราชการการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของคณะรัฐมนตรตีามมาตรา ๒๖๔ หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา ๒๖๕ 
หรือสมาชิกสภานติิบัญญัติแห่งชาติตามมาตรานี ้
 ในระหว่างที่สภานติิบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒสิภาตามวรรคหนึ่ง ให้อ านาจของประธาน



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๘๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
วุฒิสภาและสมาชิกภาพของสมาชกิวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้ง เริม่
นับตั้งแต่วันท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสดุลง 
 (๒) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๓๒๓ ให้ด าเนินการเลือกตัง้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แต่
ถ้ายังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ให้น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมผีลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยให้ใช้ค าว่า “สมาชิกวุฒิสภา” แทนค าว่า 
“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ทุกแห่งและให้ประธานกรรมการการ
เลือกตั้งท่ีตั้งข้ึนตามมาตรา ๓๑๙  เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
ดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าบทบญัญตัิใด
ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขัดหรือแยง้
หรือไมส่อดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี ้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อ านาจก าหนดระเบียบที่จ าเป็นขึน้ใช้แทนบทบัญญัตินั้นไดเ้พื่อให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเทีย่งธรรม ระเบียบดังกล่าวและ
ความเห็นที่ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งหรือไม่
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญูก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตาม (๒) ให้กระท าภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันครบสองร้อยสีส่ิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ และ
มิให้ด าเนินการเลือกตั้งในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ 
 มาตรา ๓๑๖  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งด ารงต าแหนง่
อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี ้
 

รัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เป็นอ านาจของประธานสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาติ 
 ในระหว่างที่สภานติิบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง 
หากมีต าแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะน า
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้ผู้มีคุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะ
ต้องห้ามตามวรรคสอง เป็นสมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติแทนก็ได้ 
 เมื่อมีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานติิบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมไิด้ เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่ง
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้
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ผู้จัดท า 

๑๘๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ให้ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งด ารงต าแหน่ง
อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นประธานวุฒิสภาและรอง
ประธานวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้ จนกว่าอายุของ
วุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ จะสิ้นสดุลงหรือพ้นจากต าแหน่งก่อนถึง
วาระตามมาตรา ๓๒๓ 
 ให้คณะกรรมาธกิารซึ่งปฏิบัตหิน้าทีอ่ยู่ในวันประกาศใช้รฐัธรรมนญู
นี้ คงเป็นคณะกรรมาธิการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้
 ให้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับการประชุม
ของวุฒิสภา และข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ซึ่งมผีลใช้บังคับอยู่
ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี้ และให้ข้อบังคับการประชุมดังกล่าวสิ้นผล
ลงเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี ้
 (๑) เมื่อสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๑๕ วรรคหนึ่ง สิ้นอายุ
หรือถูกยุบ หรือเป็นกรณตีามมาตรา ๓๒๓ 
 (๒) เมื่อมีการตราข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นใหมต่าม
รัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องไมเ่กินสองรอ้ยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้
 (๓) เมื่อมีการตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องไมเ่กินสองรอ้ยสี่สิบวันนับแต่วันเรยีกประชุม
รัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการ
เลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 มาตรา ๓๑๗  ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเปน็คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญตัิแหง่
รัฐธรรมนูญนี ้
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
มาใช้บังคับกับการอภิปรายไมไ่ว้วางใจรัฐมนตรเีป็นรายบุคคลและ
คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งหรือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

 มาตรา ๒๙๘ วรรคหนึ่ง  ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้คงเป็นคณะรัฐมนตรตีาม
บทบัญญตัิแห่งรฐัธรรมนญูนี ้และใหพ้้นจากต าแหน่งทั้งคณะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรฐัธรรมนูญนีเ้ข้ารับหน้าที ่
 วรรคสาม  มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง  มาตรา 
๑๗๒  มาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๘๒ (๔) (๗) และ (๘) มาใช้บังคับกับ
การด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๒๖๔  ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนญูนี้จะเข้ารับหน้าที่  
และให้น าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนโุลม 
 รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากจะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
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๑๘๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เป็นรายบุคคลและคณะรัฐมนตรีทีจ่ัดตั้งขึ้นใหม่ในระหว่างที่ยังไม่มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล้วแต่กรณี 
และถ้ามติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสยีงตามที่ก าหนด ก็ให้รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว พ้นจากต าแหน่ง 
 เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ 
แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งหรือคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งข้ึนใหม่
ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล้วแต่
กรณี พ้นจากต าแหน่ง แต่ต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัตหิน้าท่ีไป
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที ่
 มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา 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
บังคับกับการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรตีามมาตรานี ้

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัตไิว้
ส าหรับรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๗๐ ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม (๔) 
เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามมาตรา ๑๘๔ (๑) 
 การด าเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๕๙ แต่ต้องไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 
 ให้น าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง
และวรรคสามด้วยโดยอนโุลม 

  มาตรา ๒๙๘ วรรคสอง  ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ด้วย 
 

 มาตรา ๒๖๕  ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนญูนี้จะเข้ารับหน้าที่ 
 ในระหว่างการปฏบิัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาตยิังคงมี
หน้าท่ีและอ านาจตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ถือว่า



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนท่ี
เกี่ยวกับอ านาจของหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาตยิังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 
 ให้น าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ด ารงต าแหน่งในคณะ
รักษาความสงบแห่งชาตดิ้วยโดยอนุโลม 

  มาตรา ๒๙๔  ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ สิ้นสุดลงในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนไดเ้สีย ห้ามมิให้กรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาภายในสองปี นับแต่วันท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๒๖๖  ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศอยู่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีต่อไปพลางก่อนเพื่อจดัท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
การปฏิรปูประเทศ จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศท่ีตราขึ้นตามมาตรา ๒๕๙ 
 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลีย่นโครงสร้างหรือวิธีการ
ท างานของสภาขับเคลื่อนการปฏริปูประเทศเพื่อให้การปฏริูป
ประเทศตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้  
 ให้น าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรปูประเทศด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๒๓  ภายในสองร้อยสี่สบิวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ให้รัฐสภาด าเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรา่งพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง ให้แล้วเสร็จทุกฉบับ โดย
ในระหว่างเวลาดังกล่าวจะยุบสภาผู้แทนราษฎรมไิด้ 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
 (๑) ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูตามวรรคหนึง่ให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าวแต่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูตาม

 มาตรา ๒๙๕  ให้สภานิติบญัญัติแหง่ชาติพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้รับจาก
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญู ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติยังพิจารณารา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูดังกลา่วไม่
แล้วเสรจ็ ให้ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติน ารา่งพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูที่คณะกรรมาธิการยกรา่งรัฐธรรมนญูจัดท าขึ้น

 มาตรา ๒๖๗  ให้คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนญูที่ตั้งข้ึนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๕๙ อยู่ปฏิบัติหนา้ที่ต่อไป เพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูดังต่อไปนี้ใหแ้ล้วเสร็จ และเสนอต่อสภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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๑๙๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
วรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสรจ็ทุกฉบับ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสิ้นสดุลงพร้อมกันทั้งหมด และห้ามมิให้มีการด าเนินการ
เลือกตั้งท่ัวไปตามรัฐธรรมนญูนี้ จนกว่าจะมีการให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จทุกฉบบั 
หรือเป็นกรณีตามมาตรา ๓๒๔ ในกรณีนี้ ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภา
และด าเนินการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวนัท่ี
ครบก าหนดหนึ่งร้อยยี่สบิวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ 
 (๒) ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูตามวรรคหนึง่ทุกฉบับแล้วเสรจ็ภายในก าหนด 
เวลาตาม (๑) ให้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีวุฒิสภา
ได้รับร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว 
 (๓) ในกรณีที่วุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูตามวรรคหนึง่ทุกฉบับให้แล้วเสรจ็ภายใน
ก าหนดเวลาตาม (๑) หรือ (๒) ใหส้มาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
สิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด ในกรณทีี่ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใดได้รบัความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่า
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนั้นไดร้ับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาแล้ว และให้น ามาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับกับร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยอนุโลม 
 ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้วหรือถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรานี้ ให้
นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๙๓ โดยพลัน และมิให้น า
ก าหนดเวลาตามมาตรา ๙๓ มาใช้บังคับ 
 มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๑๖๙ เฉพาะส่วนท่ีว่าด้วยร่าง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน มาใช้บังคับกับการเสนอและการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูตามวรรคหน่ึงของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสอง (๑) และ (๒) 

ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายภายในเจด็วันเพื่อทรงลงพระปรมาภไิธย โดย
ถือเสมือนว่าสภานิติบญัญตัิแห่งชาติได้ใหค้วามเห็นชอบรา่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูดังกล่าวแล้ว 
 ในระหว่างที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง และพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
๒๕๔๑  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 

 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการไดม้าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการ
แผ่นดิน 
 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 การด าเนินการตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้ึนใหม่หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และตอ้งท าให้แล้วเสร็จภายในสองร้อย 
สี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และเมื่อสภานติิบัญญัติ
แห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอ
ตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้น
จากต าแหน่ง แต่ต้องไม่ช้ากว่าวันพ้นจากต าแหน่งของสมาชิกสภา
นิติบัญญตัิแห่งชาติตามมาตรา ๒๖๓ 
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญูจะ
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๑๙๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ในการด าเนินการตามมาตรานี้ มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา 
๑๖๘ มาใช้บังคับ 
 

ขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะแต่งตั้งกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน 
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหนึ่ง เมื่อได้รบัร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญจาก
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว สภานิติบญัญตัิแห่งชาติต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาหกสิบวันนบัแต่วันทีไ่ด้รบัรา่ง
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูแต่ละฉบับ  ในกรณีทีส่ภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ฉบับใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภานติิบัญญัติ
แห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับ
นั้นตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ  
 เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูแล้วเสรจ็ ให้ส่งร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนญูหรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  ถ้าศาลรัฐธรรมนญูหรือ
องค์กรอิสระที่เกีย่วข้อง หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู เห็นว่า
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู ให้แจง้ให้ประธานสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแตว่ันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้น และใหส้ภานิติบัญญัติแห่งชาตติั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย
ประธานศาลรัฐธรรมนญูหรือประธานองค์กรอิสระที่เกีย่วข้อง และ
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ และกรรมการร่างรัฐธรรมนญูซึ่ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย ฝ่ายละห้าคน เพื่อ
พิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ  ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมี
มติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกนิสองในสามของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานติิบัญญัติแห่งชาติ ให้ร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีทีส่ภานติิบัญญตัิ
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๑๙๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
แห่งชาติมีมตไิม่ถึงสองในสามดังกล่าว ให้ถือว่าสภานติิบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเหน็ชอบตามร่างทีค่ณะกรรมาธิการวิสามญัเสนอและให้
ด าเนนิการต่อไปตามมาตรา ๘๑  
 เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนไดเ้สีย ห้ามมิให้กรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญด ารงต าแหน่งทางการเมืองภายในสองปีนับแต่วันท่ีพ้น
จากต าแหน่งตามวรรคสอง 

 มาตรา ๓๒๔  ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนญูนี้ เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูทุกฉบับแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 
๓๒๓ วรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาซึ่งท า
หน้าท่ีรัฐสภาตามมาตรา ๓๒๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบรา่งพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลา่วทุกฉบับภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรา ๓๒๓ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๓๑๙ 
ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันท่ีสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือเมื่อมี
กรณีตามมาตรา ๓๒๓ 
 (๒) ในกรณีที่ท้ังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่สามารถ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนีภ้ายในเกา้
สิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง และให้
น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผลใช้
บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งดังกล่าว โดยให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งท่ีตั้งข้ึนตามมาตรา ๓๑๙ เป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมายดังกล่าวและในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา่
บทบัญญัติใดของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ขัดหรือแย้งหรือไมส่อดคลอ้งกับรัฐธรรมนญูนี้ คณะกรรมการ

 มาตรา ๒๙๖ วรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และด าเนินการให้
ไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรฐัธรรมนูญนี้ให้แลว้เสรจ็ภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวัน  ทั้งนี้ นับแต่วันที่พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูตามมาตรา 
๒๙๕ มีผลใช้บังคับ 
 วรรคสอง  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้ง
แรกภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้อง
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ส่วนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ 
(๔) (ก) ให้ใช้ก าหนดเป็นเวลาหนึ่งปี และระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ 
(๔) (ค) และ (ง) ให้ใช้ก าหนดเป็นสองปี 

 มาตรา ๒๖๘  ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนญูนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญตัิตามมาตรา 
๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มผีลใช้บังคับแล้ว 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
การเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดระเบยีบที่จ าเป็นข้ึนใช้แทนบทบัญญัตินัน้
ได้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม ระเบียบดังกลา่ว
และความเห็นที่ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้ง
หรือไมส่อดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี ้ให้ส่งศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
 เมื่อไดม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนญูนี้แล้ว และยังไม่มีพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง ครบทุกฉบับ ให้
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาด าเนินการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูที่ยังไม่ไดต้ราขึ้นตาม
มาตรา ๓๒๓ โดยให้เริ่มนับก าหนดเวลานับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป เป็นต้นไป และให้น าความใน 
(๒) และมาตรา ๓๑๕ วรรคห้า (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๒๕  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็น
การเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกภายหลงัการประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ มิให้
น าก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๐๗ (๔) มาใช้บังคับ 
 มาตรา ๓๒๖  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญูนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี ้
 (๑) การแจ้งเหตุที่ท าใหไ้ม่อาจไปเลือกตั้ง และการอ านวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้ง 
 (๒) การให้ผู้มสีิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง ออก
เสียงลงคะแนน 
 (๓) การจัดท าบัญชีรายชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
การตรวจสอบและการคดัชื่อผู้สมคัรรับเลือกตั้งท่ีซ้ ากันออกจากการ
สมัครรับเลือกตั้ง และการประกาศรายชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้งซึ่งอยู่ใน
บัญชีรายชื่อ 
 
 

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๑๙๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๔) การก าหนดแบบบัตรเลือกตั้งซึ่งต้องมีที่ส าหรับท าเครื่องหมาย
ว่าไม่ลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มัครรับเลือกตั้ง และการประกาศจ านวนผู้
ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกผู้สมคัรรับเลือกตั้ง 
 (๕) การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การแนะน าผู้สมคัรรบัเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยรัฐ รวมทั้งวิธีการ
แนะน าผูส้มัครรับเลือกตั้งโดยผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เองหรือบุคคลอื่นที่อาจกระท าได ้
 (๖) การจ ากัดวงเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมคัรรับเลือกตั้ง การ
แต่งตั้งสมุห์บญัชีเลือกตั้งโดยผู้สมคัรรับเลือกตั้ง การตรวจสอบและ
การประกาศผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรบั
เลือกตั้ง 
 (๗) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องกระท า
โดยเปดิเผย ณ สถานท่ีแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียว เว้นแต่เป็น
กรณีที่มีความจ าเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
ก าหนดเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 (๘) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
 (๙) การประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับเลอืกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ และการเลื่อนผูม้ีรายชื่ออยู่ในล าดับถัดไปขึ้นมาแทน
ผู้ไดร้ับเลือกตั้งจากผู้สมคัรรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่ง 
 มาตรา ๓๒๗  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญูนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างน้อยต้อง
มีสาระส าคัญดังต่อไปนี ้
 (๑) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๒) การด าเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยเรื่องการแบง่เขตเลือกตั้ง การจัดให้มีบญัชี
รายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้ง และการนบัคะแนนใหม ่
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๑๙๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๓) การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
 (๔) กระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๕) การด าเนินคดีในศาลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งใน
ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง 
 (๖) ความร่วมมือท่ีศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐต้องให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๗) การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์การเอกชนเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบการเลอืกตั้ง 
 (๘) การจัดให้มหีน่วยงานท่ีเป็นอิสระเพื่อด าเนินการเกีย่วกับ
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยมี
ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
 (๙) ก าหนดเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มควบคุม
และด าเนินการจดัหรือจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ 
 มาตรา ๓๒๘  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญูนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง อย่างน้อยต้องมีสาระ 
ส าคัญดังต่อไปนี ้
 (๑) การจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยให้กระท าได้โดย
บุคคลตั้งแตส่ิบห้าคนข้ึนไป และการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ในทะเบียนพรรคการเมือง 
 (๒) การเลิกพรรคการเมือง ท้ังนี้ โดยมิให้น าเอาเหตุที่พรรค
การเมืองไม่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุทีไ่ม่มสีมาชิกของ
พรรคการเมืองไดร้ับเลือกตั้ง มาเป็นเหตุให้ต้องเลิกหรือยุบพรรค
การเมือง 
 (๓) การด าเนินกจิการของพรรคการเมืองและการจดัท า
รายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 
 (๔) การสนับสนุนการจดัตั้งและพฒันาสาขาพรรคโดยรัฐ 
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๑๙๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๕) การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนแก่พรรค
การเมืองโดยรัฐ การจ ากัดวงเงินคา่ใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการ
เลือกตั้ง และการควบคมุการรับบริจาคของพรรคการเมือง 
 (๖) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง 
รวมทั้งการตรวจสอบและการเปิดเผยที่มาของรายได้และการใช้จ่าย
ของพรรคการเมือง 
 (๗) การจัดท าบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายของพรรค
การเมือง และบญัชีแสดงทรัพย์สนิและหนีส้ินของพรรคการเมือง ซึง่
ต้องแสดงโดยเปิดเผยซึ่งท่ีมาของรายได้และการใช้จ่ายประจ าปีของ
พรรคการเมืองในทุกรอบปีปฏิทิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศให้สาธารณชนทราบ 
  มาตรา ๒๙๖ วรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และด าเนินการให้
ไดม้าซึง่สมาชิกวุฒิสภาตามรฐัธรรมนูญนี้ให้แลว้เสรจ็ภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวัน  ทั้งนี้ นับแต่วันที่พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูตามมาตรา 
๒๙๕ มีผลใช้บังคับ 
 วรรคสาม  ในวาระเริม่แรก ห้ามมิให้ผู้เคยเปน็สมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
ไดร้ับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ด ารงต าแหน่งเปน็สมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะมีการไดม้า
เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนญูนี้  และมิให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๑๑๕ (๙) 
และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใช้บังคับกับผูเ้คยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
ไดร้ับเลือกตั้งครั้งหลังสดุตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

 มาตรา ๒๖๙  ในวาระเริ่มแรก ใหวุ้ฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกจ านวนสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยในการ 
สรรหาและแต่งตั้งให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งมีความรู้
และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง 
จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแตไ่ม่เกนิสิบสองคน มีหน้าที่ด าเนินการ
สรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชกิวุฒิสภา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้  
     (ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ จ านวนสองร้อยคนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการไดม้าซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
แล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
     (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคล
ผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การ
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๑๙๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมจี านวนไมเ่กินสี่ร้อย
คน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก าหนด แล้วน า
รายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าหนดตาม (ก) 
     (ค) ให้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือก
ตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้
ได้จ านวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจ านวนห้าสิบคน โดย
การคัดเลือกดังกล่าวให้ค านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
และให้คัดเลือกบุคคลจากบญัชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้
ได้จ านวนหนึ่งร้อยเก้าสบิสี่คนรวมกับผู้ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวง
กลาโหม ผู้บญัชาการทหารสูงสดุ ผูบ้ัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บญัชาการทหารอากาศ และผูบ้ัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เป็นสองร้อยห้าสิบคนและคัดเลือกรายชื่อส ารองจากบญัชีรายชื่อที่
ได้รับการสรรหาตาม (ข) จ านวนห้าสิบคน  ท้ังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน
สามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๒๖๘ 
 (๒) มิให้น าความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๖) ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับการเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรมีาใช้บังคับแก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้น า
ความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑) 
และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคับแก่ผูซ้ึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิก
วุฒิสภาโดยต าแหน่ง 
 (๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน ารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับ
การคัดเลือกตาม (๑) (ค) จ านวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป 
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ 
 (๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานีม้ีก าหนดห้าปีนับแต่วันท่ีมี
พระบรมราชโองการแต่งตั้ง สมาชกิภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่ม
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๑๙๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่วันท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีต าแหน่งว่างลง ให้เลื่อน
รายชื่อบุคคลตามล าดับในบัญชีส ารองตาม (๑) (ค) ข้ึนเป็นสมาชิก
วุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูด้ าเนินการและเป็นผู ้
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการส าหรับสมาชิกวุฒิสภาโดย
ต าแหน่ง เมื่อพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็น
สมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้
ด าเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดย
ต าแหน่งแทน  ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู ่
 (๕) ในระหว่างที่ยังไมม่ีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลใน
บัญชีรายชื่อส ารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่างตาม 
(๔) หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีส ารอง หรือไม่
มีผู้ด ารงต าแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวฒุิสภาเท่าที่มีอยู ่
 (๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสดุลงตาม (๔) ให้ด าเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ ต่อไป และให้น าความในมาตรา 
๑๐๙ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนโุลม 

   มาตรา ๒๗๐  นอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัตไิว้
ในรัฐธรรมนญูแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหน้าที่และอ านาจ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรปูประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความ
คืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรปูประเทศต่อรัฐสภาเพื่อ
ทราบทุกสามเดือน 
 ร่างพระราชบญัญัติที่จะตราขึ้นเพือ่ด าเนินการตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรปูประเทศ ให้เสนอและพจิารณาในที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา  
 ร่างพระราชบญัญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราช 
บัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏริูปประเทศ 
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๒๐๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
นั้น ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมไิด้แจง้ว่าเป็นร่างพระราชบัญญตัิที่จะ
ตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปูประเทศ หาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
นั้นเป็นร่างพระราชบัญญตัิที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรปูประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา อาจเข้าช่ือกันร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่นค าร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนท่ี
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลว้แต่กรณี จะพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัตินั้นแล้วเสร็จ 
 เมื่อประธานรัฐสภาได้รับค าร้องตามวรรคสาม ให้ประธาน
รัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการรว่ม ซึ่งประกอบดว้ยประธานวุฒิสภา
เป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้น าฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหวา่งประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะ เป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย  
 การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้าง
มากเป็นประมาณ  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็น
ที่สุด และให้ประธานรัฐสภาด าเนนิการไปตามค าวินิจฉยันั้น 

   มาตรา ๒๗๑  ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตาม
มาตรา ๒๖๙  การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติที่วุฒิสภาหรือสภา
ผู้แทนราษฎรยับยั้งไวต้ามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระท าโดย
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ 
 (๑) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผดิ
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ 
 
 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๐๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๒) ร่างพระราชบัญญตัิที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามี
ผลกระทบต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง 
 มติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัตติามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา 

   มาตรา ๒๗๒  ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรก
ตามรัฐธรรมนญูนี้ การให้ความเหน็ชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตัง้
เป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙  วรรคหนึ่ง ให้กระท าในท่ีประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙  วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสยีง
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
 ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีทีไ่ม่อาจแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้
ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกนั
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาเข้าช่ือเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น
เพื่อไม่ต้องเสนอช่ือนายกรัฐมนตรจีากผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่
พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธาน
รัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่
รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอช่ือผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่กไ็ด ้

 มาตรา ๓๑๙  ในวาระเริ่มแรก ใหวุ้ฒิสภาด าเนินการเลือก
กรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และมิให้น าก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๘ 
มาใช้บังคับ 

 มาตรา ๒๙๙  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งด ารง
ต าแหนง่อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
สิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

 มาตรา ๒๗๓  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไป และเมื่อพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูที่เกี่ยวข้อง
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๒๐๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ในวาระเริม่แรก ในระหว่างที่ยังไมม่ีประธานศาลปกครองสูงสุด 
ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจ านวนเก้าคน 
ประกอบด้วย อธิการบดีของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่
มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือก
กันเองให้เหลือสี่คน เป็นกรรมการ 
 ในกรณีที่ยังมิได้มีการประกาศใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดระเบียบอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนญูนี้ ระเบียบดังกล่าวให้ส่งศาลรัฐธรรมนญู
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนญูก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และให้ใช้บังคับได้จนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมผีลใช้บังคับ 
 มาตรา ๓๒๐  ในวาระเริ่มแรก ใหค้ณะตุลาการรัฐธรรมนญู
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเตมิครั้งสดุท้ายโดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีศาลรัฐธรรมนญูตามวรรคสอง 
 ในวาระเริม่แรกให้ด าเนินการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๗ ภายในสี่สิบหา้วันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้
 ในระหว่างที่ยังไม่มศีาลปกครองสงูสุด มิให้น ามาตรา ๒๕๕ (๒) 
มาใช้บังคับ และให้ศาลรัฐธรรมนญูประกอบด้วยประธานศาล
รัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตลุาการศาลรัฐธรรมนญูอื่นอีกสิบสองคนซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๕๕ (๑) (๓) และ (๔) 
 มาตรา ๓๒๑  ให้คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๔๒ วรรคสองและวรรค
สาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
 ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึง
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระมาใช้บังคับกับบุคคลนั้นในการแต่งตั้ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 ให้บุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีต้่อไป จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูนี้
ขึ้นใช้บังคับ  เว้นแต่บทบัญญตัิใดขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนี้แทน 
 มาตรา ๓๐๐  ให้คณะตลุาการรฐัธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นศาล
รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้โดยให้ผูด้ ารงต าแหน่ง
ประธานศาลฎีกาเป็นประธานศาลรฐัธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
ศาลปกครองสูงสดุเป็นรองประธานศาลรฐัธรรมนญู แต่ให้ผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกาหรือตลุาการในศาลปกครองสูงสดุที่ไดร้ับเลือกตามมาตรา ๓๕ 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ คงด ารงต าแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไปจนกว่า

ที่จัดท าข้ึนตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว การด ารงต าแหน่งต่อไป
เพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูดังกล่าว  
ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดท า
ขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพ้นจากต าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินการของศาลรัฐธรรมนญูหรือองค์กรอิสระ และผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้  
 ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู การพิจารณาและการท าค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้เป็นไปตามข้อก าหนดของศาล
รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท้ังนี ้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัตแิห่งรัฐธรรมนญูนี ้
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มิชอบในวงราชการ เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนญูนี้ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรอื
จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้ ซึ่งต้องกระท าภายใน
สองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตติามรัฐธรรมนญูนี้ ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตามวรรคหนึ่งก าหนดระเบยีบอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตติาม
รัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกล่าวใหส้่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนญูก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้
ใช้บังคับได้จนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจะมีผลใช้บังคับ 
 ในวาระเริม่แรก ในระหว่างที่ยังไมม่ีประธานศาลปกครองสูงสุด 
ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติตามมาตรา ๒๙๗ วรรคสาม มีจ านวนสิบสี่คน ประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนญู อธิการบดีของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทกุแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน 
และผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคนเป็นกรรมการ 
 มาตรา ๓๒๒  ในวาระเริ่มแรก กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีวุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสาม มี
มติเลือก ให้มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งเพียงก่ึงหนึ่งของวาระที่ก าหนด
ไว้ส าหรับต าแหน่งดังกล่าว และเพือ่ประโยชน์ในการเลือกผูด้ ารง
ต าแหน่งดังกล่าวเป็นคราวแรกโดยวุฒิสภาซึ่งเลือกตั้งข้ึนตาม

จะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมต่ามบทบญัญตัิแห่ง
รัฐธรรมนญูนี ้ซึ่งต้องไมเ่กินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนบัแต่วันทีไ่ด้มกีารแต่งตั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้น าฝา่ยค้านในสภาผู้แทนราษฎรภาย
หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกตาม
บทบัญญตัิแห่งรฐัธรรมนญูนี ้
 มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๐๕ (๓)  มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) 
และมาตรา ๒๐๙ (๕) มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
 ให้บทบัญญัตมิาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่ของ
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ 
 บรรดาคดีหรือการใดที่อยู่ในระหวา่งด าเนินการของคณะ 
ตุลาการรัฐธรรมนญูตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรานี้
ด าเนินการต่อไป และเมื่อมีการแตง่ตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว บรรดาคดีหรือการที่ค้างด าเนินการนั้นให้โอนไป
อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่นั้น 
 ในระหว่างที่ยังมไิด้มีการตราพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู ให้ศาลรฐัธรรมนญูมีอ านาจออก
ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท าค าวินจิฉัยได ้ แต่ทั้งนี ้ต้องตรา
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูดังกล่าวใหแ้ล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้
 มาตรา ๓๐๑  ให้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่มีการแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
การทั่วไปครั้งแรกตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และหากยังไม่มี
ประธานศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รัฐธรรมนูญนี้ มิให้น าบทบญัญัติทีใ่ห้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้เพียง
วาระเดียวมาใช้บังคับ 
 ก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี้ การ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นมติของที่
ประชุมร่วมของสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ และให้
น าบทบัญญัตมิาตรา 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 

 ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

  มาตรา ๓๐๕  ในวาระเริม่แรก มิให้น าบทบัญญัติดังต่อไปนี้มาใช้
บังคับกับกรณีตา่ง ๆ  ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี ้
 (๑) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใช้บังคับ
จนกว่าจะมีการตรากฎหมายตามมาตรา ๔๗ จดัตั้งองค์กรเพื่อท า
หน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถี่และก ากบัดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดย
อย่างน้อยกฎหมายดังกล่าวต้องมสีาระส าคญัให้มีคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน เป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรนั้น แยกต่างหากจากกัน 
ท าหน้าที่ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ และก ากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมี
รายละเอียดวา่ด้วยการก ากับและคุ้มครองการด าเนินกิจการ การจดั
ให้มีกองทนุพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและส่งเสริมใหภ้าคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ  แต่ทั้งนี้ต้องไม่
กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สมัปทาน หรือสญัญาที่ชอบด้วย
กฎหมายทีไ่ด้กระท าขึ้นก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้จนกว่าการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสญัญานั้นจะสิ้นผล 

 มาตรา ๒๗๔  ให้คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป็นองค์กรตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม และให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตดิังกล่าวให้เป็นไปตามบทบญัญตัิแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ และเสนอต่อสภานติิบัญญตัิแห่งชาติเพื่อพิจารณา
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 

   มาตรา ๒๗๕  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 
๖๕ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ 
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ผู้จัดท า 

๒๐๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ใช้รัฐธรรมนูญนี้  และด าเนินการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

  มาตรา ๓๐๔  ให้ด าเนินการจดัท าประมวลจรยิธรรมตาม
มาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนญูนี ้

 มาตรา ๒๗๖  ให้ศาลรัฐธรรมนญูและองค์กรอิสระด าเนินการ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดงักล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ พ้นจากต าแหน่ง 
 ในกรณีที่ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญและผูด้ ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปีตาม
วรรคหนึ่งให้นับแต่วันท่ีตลุาการศาลรัฐธรรมนญูและผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระที่ตั้งข้ึนใหม่เข้ารับหน้าท่ี และให้น าความในวรรค
หนึ่งมาใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูและผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระทีไ่ด้รบัการแต่งตั้งข้ึนใหม่ด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๓๕  ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญตัิดังต่อไปนี้ มา
ใช้บังคับกับกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 (๑) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๙ วรรคสองและวรรคสาม มา
ใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
หรือที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
นี้ แต่เมื่อมีการตรากฎหมายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไข
เพิ่มเตมิกฎหมายดังกลา่ว การด าเนินการนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา 
๒๙ ทั้งนี้ ให้น าไปใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วย โดยอนุโลม 
 (๒) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๔๐ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการ
ตรากฎหมายอนุวัตการให้เป็นไปตามบทบัญญตัิดังกล่าว ซึ่งต้องไม่
เกินสามปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ ท้ังนี้ กฎหมายที่จะตรา
ขึ้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 
ซึ่งมีผลสมบรูณ์อยู่ในขณะที่กฎหมายดังกล่าวมผีลใช้บังคับ จนกว่า
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น จะสิ้นผล 
 

 มาตรา ๓๐๕  ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญตัิดังต่อไปนี้
มาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี ้
 (๒) ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเคยเป็นสมาชิก
วุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใช้บังคับ
กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๓) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๑๔๑ มาใช้บังคับกับการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ 
 (๔) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง  
มาตรา ๑๖๘ วรรคเก้า  มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการก าหนด
แหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อน 
และมาตรา ๑๗๐ มาใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้
 (๕) การใดที่เกี่ยวกับการจัดท าหรอืด าเนินการตามหนังสือ
สัญญาที่ไดด้ าเนินการไปแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้เปน็
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๒๐๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๓) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ 
จนกว่าจะได้ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญตัิดังกล่าว ซึ่งต้องไม่
เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 (๔) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๑๗๐ และมาตรา ๒๐๙ มาใช้
บังคับ จนกว่าจะมีการตรากฎหมายอนุวัตการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ 
 (๕) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๔๙ วรรคสาม
และวรรคห้า มาใช้บังคับกับการพจิารณาคดีของศาลยุติธรรม และมิ
ให้น ามาตรา ๒๗๓ วรรคสอง มาใช้บังคับกับคณะกรรมการตุลาการ
ตามมาตรา ๓๑๘ แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการเพื่อให้การเป็นไปตาม
บทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 (๖) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๓๗ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแตว่ันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 (๗) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๘๕ วรรคสองและวรรคสาม มา
ใช้บังคับกับสมาชิกหรือผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเปน็
สมาชิกหรือผู้บริหารโดยต าแหน่ง และด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดังกลา่ว 
 (๘) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๘๘ วรรคสอง มาใช้บังคับกับ
องค์ประกอบคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น จนกว่าจะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือตรากฎหมายขึ้นใหม่เพื่ออนุวัตการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

อันใช้ได้ และมิให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้บังคับ  
แต่ให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการ
ด าเนินการที่ยังคงค้างอยู่ และต้องด าเนินการต่อไป 
 (๖) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 (๗) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า และมาตรา 
๒๘๘ วรรคสาม มาใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๓๓๖  เมื่อครบห้าปีนับแตว่ันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอ านาจท า
รายงานเสนอความเห็นต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไข
เพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญนีห้รือกฎหมายอื่นได ้
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๒๐๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   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 ท าหน้าที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการตาม
มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี 
ไปพลางก่อน 
 ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้พนักงานอัยการด ารงต าแหน่ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในท านองเดียวกัน หรือ
ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มี
วัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นที่ปรึกษา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน 

   มาตรา ๒๗๘  ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐ
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดด าเนินการให้จัดท าร่างกฎหมายที่จ าเป็นตาม
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนญูนี้ และใหส้ภานติิบญัญัตแิห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้ับรา่งพระราชบัญญัตินั้น 
 ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ให้คณะรัฐมนตรี
ก าหนดระยะเวลาที่แตล่ะหน่วยงานต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ความจ าเป็นของแตล่ะหน่วยงาน แต่ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไมเ่กินสอง
ร้อยสีส่ิบวันตามวรรคหนึ่ง 
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๒๐๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงไม่อาจด าเนินการได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากต าแหน่ง 

  มาตรา ๓๐๙  บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็น
การชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระท าที่เกี่ยวเนื่อง
กับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลงัวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้ ให้
ถือว่าการนั้นและการกระท านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๒๗๙  บรรดาประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่
จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ 
ค าสั่ง หรือการกระท าที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติ
บัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตลุาการ ให้ประกาศ ค าสั่ง การกระท า 
ตลอดจนการปฏิบตัิตามประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าน้ัน เป็น
ประกาศ ค าสั่ง การกระท า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้
และกฎหมาย และมผีลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนีต้่อไป 
การยกเลิกหรือแกไ้ขเพิ่มเติมประกาศหรือค าสั่งดังกล่าวให้กระท า
เป็นพระราชบัญญตัิ เว้นแต่ประกาศหรือค าสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้
อ านาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท าโดยค าสั่ง
นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณ ี
 บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ว่าเป็นการ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการกระท าท่ีเกีย่วเนื่องกับ
กรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและการกระท านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
นี้และกฎหมาย 

  มาตรา ๒๙๗  ในวาระเริ่มแรก ให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
สรรหามีวาระสามปีนับแต่วันเริม่ตน้สมาชิกภาพ  และมิให้น า
บทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระมา 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๐๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
ใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุด
สมาชิกภาพ 

 มาตรา ๓๒๙  ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้
ด าเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ 
 (๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา 
 (๒) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 (๓) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๔) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๕) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
 

 มาตรา ๓๐๒  ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังต่อไปนี้มผีลใช้บังคับต่อไปภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในมาตรานี ้
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้
ประธานศาลฎีกาเป็นผูร้ักษาการตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้
 ให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัติทีไ่ด้ประกาศใช้บังคับในระหว่างวันท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 ให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรค
หนึ่ง ด าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้
เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งทีเ่ป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ระยะเวลา
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๒๑๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หนึ่งปีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งนั้น 
 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูดังกลา่ว และให้
วุฒิสภาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รบัร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
 การลงมติให้แกไ้ขเพิ่มเติมหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้น าความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๓๐  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญูนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา อย่างน้อย
ต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี ้
 (๑) การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
 (๒) ความร่วมมือท่ีศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐต้องให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
 (๓) คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
 (๔) อ านาจหน้าที่ของส านักงานผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

  

 มาตรา ๓๓๑  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญูนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 (๑) การก าหนดลักษณะอันเป็นการร่ ารวยผดิปกติ และการ
กระท าอันเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ี 
 (๒) การห้ามกระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรอื 
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๒๑๑ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐต้องรับผดิชอบ ท้ังในระหว่างด ารงต าแหน่งหรือ
หลังพ้นจากต าแหน่งตามเวลาที่ก าหนด 
 (๓) ต าแหน่งและชั้นของผู้พิพากษาหรือตลุาการ พนักงาน
อัยการ ต าแหน่งและระดับของข้าราชการ พนักงาน และผูด้ ารง
ต าแหน่งอ่ืน ที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและที่อาจถูกถอด
ถอนได้ตามรัฐธรรมนูญนี ้
 (๔) การให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แสดงทรัพยส์ินและหนี้สินพร้อมทั้งเอกสารประกอบ หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาและตรวจสอบทรัพยส์ินและหนี้สินนั้นเป็นระยะ และ
หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยบญัชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
 (๕) วิธีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐร่ ารวยผดิปกติ กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม หรือกระท าการที่ส่อให้เห็นว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าว ซึ่ง
ต้องระบุพฤติการณ์และมีหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควร 
 (๖) กระบวนการไตส่วนข้อเท็จจรงิและท าส านวนในกรณีที่ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหา โดยให้ค านึงถึงฐานะของ
ต าแหน่งซึ่งมีอ านาจให้คณุให้โทษในระดับสูง และการคุ้มครองผู้ถูก
กล่าวหาตามสมควร 
 (๗) กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาในการถอดถอนผู้ใดผู้
หนึ่งออกจากต าแหน่ง ซึ่งจะต้องเปิดเผย เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะส าคญั และการลงมติซึ่งต้องกระท าเปน็
การลับ 
 (๘) กระบวนการไตส่วนและวินิจฉยัในกรณีที่เจา้หน้าท่ีของรัฐ
ร่ ารวยผิดปกติ กระท าการทุจริตตอ่หน้าที่ กระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม 
โดยต้องก าหนดกระบวนการให้เหมาะสมกับระดับของต าแหน่งและ
การคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 (๙) การด าเนินคดีอาญากับเจ้าหนา้ที่อ่ืนของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญา 
 (๑๐) ความร่วมมือท่ีศาล พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องให้แก่คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 
 (๑๑) การด าเนินการตามมาตรา ๓๐๕ วรรคห้า เพื่อฟ้องคดี 
รวมทั้งอ านาจในการน าตัวผู้ถูกกลา่วหามาด าเนินคดตี่อไป 
 (๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินในกรณีที่
ปรากฏว่ามีการโอนหรือยักย้ายทรพัย์สิน 
 (๑๓) โทษท่ีประธานกรรมการหรอืกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะได้รับในกรณีที่กระท าการโดยขาด
ความเที่ยงธรรม กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ซึ่งต้องมีโทษสูงกว่าที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายที่ก าหนดโทษนั้นไม่น้อยกว่าสองเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้
ส าหรับความผดินั้น 
 มาตรา ๓๓๒  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญูนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหนง่
ทางการเมือง อย่างน้อยต้องมีสาระส าคญัดังต่อไปนี ้
 (๑) อ านาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 (๒) วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่ง
ต้องเป็นระบบไตส่วนข้อเท็จจริงโดยยึดส านวนที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสรุปไว้เป็นหลัก และต้อง
ยึดถือหลักในเรื่องการฟังความทุกฝ่าย และสิทธิในการต่อสู้คดีของผู้
ถูกกล่าวหา 
 (๓) การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย เว้นแต่จะมีความจ าเป็นเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะส าคญั 

  



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๔) การห้ามด าเนินคดีซ้ าหรือซ้อนกัน 
 (๕) การแต่งตั้งบุคคลให้ด าเนินคดตีามมาตรา ๓๐๕ 
 (๖) การบังคับตามค าสั่งและค าพพิากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๗) การอื่นอันจ าเป็นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะความร่วมมือท่ีศาล
อื่น พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ต้องให้แก่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง 
 มาตรา ๓๓๓  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญูนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยต้องมี
สาระส าคญัดังต่อไปนี ้
 (๑) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อันได้แก่ 
การวางนโยบาย การให้ค าปรึกษาและค าแนะน า การเสนอแนะให้มี
การแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
การก าหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผดิทาง
วินัยและงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสดุ และการ
พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๒) การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๓) การจัดให้มสี านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระเพื่อ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินการอื่น 

  

 มาตรา ๓๓๔  ในวาระเริ่มแรก ใหด้ าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 (๑) ให้ตรากฎหมายตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา 
๒๐๐ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๕ และมาตรา ๒๘๔ 
วรรคสองและวรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้

 มาตรา ๓๐๓  ในวาระเริม่แรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้ 
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 (๑) กฎหมายที่เกีย่วกับการก าหนดรายละเอียดเพื่อส่งเสรมิ

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รัฐธรรมนูญนี ้
 (๓) ให้ด าเนินการจัดตั้งศาลปกครองตามมาตรา ๒๗๖ ให้แล้ว
เสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้
 (๔) ให้ด าเนินการใหม้ีคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่นตามมาตรา ๒๘๕ วรรคสาม ให้ครบถ้วน
ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณี
ตามมาตรา ๓๓๕ (๗) 
 

และคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๐  มาตรา ๔๔  
บทบัญญัติในส่วนท่ี ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชน  ส่วนท่ี ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา  ส่วนท่ี ๙ 
สิทธิในการไดร้ับบริการสาธารณสขุและสวสัดิการจากรัฐ  ส่วนท่ี ๑๐ 
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน รวมทั้งกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕๖  ส่วนท่ี ๑๒ สิทธิชุมชน  กฎหมาย
ว่าด้วยการจดัตั้งองค์การเพื่อการคุม้ครองผู้บรโิภคทีเ่ป็นอิสระตาม
มาตรา ๖๑ วรรคสอง  กฎหมายวา่ด้วยสภาพัฒนาการเมืองตาม
มาตรา ๗๘ (๗)  กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมตามมาตรา ๘๑ (๔)  กฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งสภา
เกษตรกรตามมาตรา ๘๔ (๘)  กฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมายวา่
ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๒๕๖ ภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศกึษาของชาติตามมาตรา 
๘๐ โดยส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน 
การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูด้้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วิทยาลัยชุมชน หรือรูปแบบอ่ืน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบการจดัการศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการด าเนินการจัดท าหนังสือสัญญา
ที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเป็นอิสระซึ่ง
ด าเนินการก่อนการเจรจาท าหนังสือสัญญา โดยไม่มีการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของผู้ศึกษาวิจัยไม่ว่าในช่วงเวลาใดของ
การบังคับใช้หนังสือสัญญาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อ



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม 
ภายในสองปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๕) กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายรายได้ท้องถิ่น กฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
เป็นไปตามบทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนญูนี้ ภายในสองปีนับแต่วันทีแ่ถลง
นโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖  ในการนี้ จะจดัท าเปน็ประมวล
กฎหมายท้องถิ่นกไ็ด ้
 ในกรณีที่ปรากฏว่ากฎหมายใดทีต่ราขึ้นก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนญูนี้ มเีนื้อหาสาระเป็นไปตามบทบญัญัตแิห่งรฐัธรรมนญูนี้แล้ว 
ให้ถือเป็นการยกเวน้ที่จะไม่ต้องด าเนินการตามมาตรานี้อีก 

 มาตรา ๓๓๔  ในวาระเริ่มแรก ใหด้ าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 (๒) ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ ให้ตรา
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พพิากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบ
หกสิบปีบริบรูณ์ในปีงบประมาณใด ไปด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
เพื่อน่ังพิจารณาพิพากษาคดีในศาลช้ันต้น ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้น
ปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสบิปบีริบูรณ์ จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่
ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายคุรบหกสิบหา้ปีบริบูรณ์ และหากผู้พิพากษา
อาวุโสผู้ใดผ่านการประเมินตามทีก่ฎหมายบญัญตัิว่ายังมีสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ ก็ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้จนถึงวันสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสบิปีบริบรูณ ์
 

 มาตรา ๓๐๖  ในวาระเริ่มแรก ใหผู้้พิพากษาในศาลฎีกาที่
เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีผู้พิพากษา
อาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ได้  ท้ังนี้ จนกว่าจะมีการ
ปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตัิหน้าที่
ของผู้พิพากษาอาวุโส 
 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ตรา
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พพิากษาศาลยุติธรรมด ารงต าแหน่ง
ได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปี และผู้พพิากษาศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุครบ
หกสิบปีบริบรูณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใดซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่
น้อยกว่ายี่สิบปีและผา่นการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบตัิหน้าที ่
สามารถขอไปด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลซึ่งไมสู่งกว่า
ขณะด ารงต าแหน่งได ้
 กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึง่และวรรคสอง จะต้องมี
บทบัญญัติใหผู้้ที่จะมีอายุครบหกสบิปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ
ใดในระยะสิบปีแรกนับแต่วันท่ีกฎหมายดังกลา่วมีผลใช้บังคับ ทยอย 

 



นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

๒๑๖ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
พ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่เป็นล าดับในแต่ละปีต่อเนื่องกันไปและ
สามารถขอไปด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสต่อไปได ้
 ให้น าบทบัญญัติในวรรคสอง และวรรคสาม ไปใช้กับพนักงาน
อัยการด้วย โดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๑๘  ในวาระเริ่มแรก ใหค้ณะกรรมการตลุาการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เป็นคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๗๔ และการเลือกตั้งกรรมการ 
ตุลาการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
 ภายในสามปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ด าเนินการ
ทั้งหลายอันจ าเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๓๐๗  ให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมต่อไป เว้นแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิในช้ันศาลใดที่ย้ายไปจากช้ันศาลนั้น  ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

 

  มาตรา ๓๐๘  ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่
ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ แตง่ตั้งคณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย
ที่มีการด าเนินการที่เป็นอิสระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมหีน้าท่ีศึกษาและ
เสนอแนะการจัดท ากฎหมายที่จ าเป็นต้องตราขึ้นเพ่ืออนุวัติการตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และให้คณะกรรมการดังกล่าวจัดท า
กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ตามมาตรา ๘๑ 
(๓) ให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ่งปีนับแตว่ันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้โดยใน
กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญตัิก าหนดใหม้ีหน้าที่
สนับสนุนการด าเนินการรา่งกฎหมายของประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง
ด้วย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ไมเ่ป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าที่ต้องจัดท ากฎหมายในความรับผิดชอบ 

 

 



รายนามคณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษาผู้จัดท า 
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