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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
 
 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร 

ตราไว  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 

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

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช   บรมนาถบพิตร   ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศวา  
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดนําความกราบบังคมทูลวา  การปกครองของประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดดําเนินวัฒนามากวาเจ็ดสิบหาป  ตลอดระยะเวลา
ที่ผานมา  ไดมีการประกาศใช  ยกเลิก  และแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายคร้ัง  เพื่อใหเหมาะสม 
แกสภาวการณของบานเมืองและกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  และโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ไดบัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญข้ึน   มีหนาที่ จัดทําร างรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้ งฉบับสําหรับเปนแนวทาง 
การปกครองประเทศ   โดยใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางทุกข้ันตอน   
และนําความคิดเห็นเหลานั้นมาเปนขอคํานึงพิเศษในการยกรางและพิจารณาแปรญัตติโดยตอเนื่อง 

รางรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทําใหมนี้มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของ
ประชาชนชาวไทย  ในการธํารงรักษาไวซ่ึงเอกราชและความมั่นคงของชาติ  การทํานุบํารุงรักษาศาสนา
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ทุกศาสนาใหสถิตสถาพร  การเทิดทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติ  การยึดถือ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีทางในการปกครองประเทศ   
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครอง 
และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม  การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหาร  ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา  รวมทั้งใหสถาบันศาล
และองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม 

เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว  สภารางรัฐธรรมนูญไดเผยแพรใหประชาชนทราบและ 
จัดใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  การออกเสียงลงประชามติ
ปรากฏผลวา  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับ  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงนํารางรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  ใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สืบไป  ทรงพระราชดําริวาสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของมหาชน 

จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับนี้ข้ึนไว  ใหใชแทนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙   
ซ่ึงไดตราไว  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ต้ังแตวันประกาศนี้เปนตนไป 

ขอปวงชนชาวไทย  จงมีความสมัครสโมสรเปนเอกฉันท  ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ
รักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้  เพื่อธํารงคงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยและอํานาจอธิปไตย
ของปวงชนชาวไทย  และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสด์ิพิพัฒนชัยมงคลอเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพร
แกอาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา  สมด่ังพระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการ  เทอญ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว  จะแบงแยกมิได 
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข 

ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
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การปฏิบั ติหนาที่ของรัฐสภา   คณะรัฐมนตรี   ศาล   รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ   
และหนวยงานของรัฐ  ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม 

มาตรา ๔ ศักด์ิศรีความเปนมนุษย   สิทธิ   เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคล   
ยอมไดรับความคุมครอง 

มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด  เพศ  หรือศาสนาใด  ยอมอยูในความ
คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บทบัญญัติใดของกฎหมาย  กฎ  
หรือขอบังคับ  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้  บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได 

มาตรา ๗ ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด  ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไป
ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

หมวด  ๒ 
พระมหากษัตริย 

 
 

มาตรา ๘ องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ  ผูใดจะละเมิดมิได 
ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด  ๆ  มิได 
มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ  และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักด์ิและ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนประธานองคมนตรี

คนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้งปวง 

ที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา  และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๑๓ การเลือกและแตง ต้ังองคมนตรีหรือการใหองคมนตรีพนจากตําแหนง   

ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
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ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธานองคมนตรีหรือ
ใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง 

ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังองคมนตรีอื่นหรือให
องคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง 

มาตรา ๑๔ องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  กรรมการ 
การเลือกต้ัง  ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการ
ศาลปกครอง  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที่อื่นของรัฐ  หรือสมาชิก
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง  และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด  ๆ 

มาตรา ๑๕ กอนเขารับหนาที่  องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวย
ถอยคํา  ดังตอไปนี้ 

“ขาพระพุทธเจา  (ชื่อผูปฏิญาณ)  ขอถวายสัตยปฏิญาณวา  ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดี 
ตอพระมหากษัตริย  และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน  ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๖ องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย  ลาออก  หรือมีพระบรมราชโองการ 
ใหพนจากตําแหนง 

มาตรา ๑๗ การแตงต้ังและการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษพนจาก
ตําแหนง  ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร  หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม  จะไดทรงแตงต้ังผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค  และ
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงต้ังผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม
มาตรา  ๑๘  หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงต้ังผูสําเร็จราชการแทนพระองคเพราะ 
ยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น  ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซ่ึงสมควรดํารง
ตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ  เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว   
ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  แตงต้ังผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองค 
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ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ  ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา
ในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๐ ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๑๘  
หรือมาตรา  ๑๙  ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซ่ึงไดรับการแตงต้ังตามมาตรา  ๑๘  หรือมาตรา  ๑๙  
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการ
ชั่วคราวไปพลางกอน 

ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง  หรือใน
ระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง  ประธานองคมนตรี
จะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได  ในกรณีเชนวานี้  ใหคณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีคนหนึ่งข้ึนทําหนาที่ประธานองคมนตรีเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

มาตรา ๒๑ กอนเขารับหนาที่  ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซ่ึงไดรับการแตงต้ังตามมาตรา  ๑๘  
หรือมาตรา  ๑๙  ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคํา  ดังตอไปนี้ 

“ขาพเจ า   (ชื่อผูปฏิญาณ )   ขอปฏิญาณวา   ขาพเจ าจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย   
(พระปรมาภิไธย)  และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน  
ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ  ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา
ตามมาตรานี้ 

มาตรา ๒๒ ภายใตบังคับมาตรา  ๒๓  การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาล
วาดวยการสืบราชสันตติวงศ  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗ 

การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗   
เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ  เมื่อมีพระราชดําริประการใด  ใหคณะองคมนตรี
จัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อมี 
พระราชวินิจฉัย  เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว  ใหประธานองคมนตรีดําเนินการ 
แจงประธานรัฐสภาเพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ  และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ  และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 
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ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ  ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา
ในการรับทราบตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยไดทรงแตงต้ัง
พระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗  แลว   
ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ  และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ  
และใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป  แลวให
ประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 

ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงต้ังพระรัชทายาท
ไวตามวรรคหนึ่ง   ใหคณะองคมนตรี เสนอพระนามผู สืบราชสันตติวงศตามมาตรา   ๒๒  ตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ  ในการนี้  จะเสนอพระนามพระราชธิดา
ก็ได  เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว  ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศข้ึนทรงราชย
เปนพระมหากษัตริยสืบไป  แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 

ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ  ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา
ในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศ
ข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา  ๒๓  ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน  แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวางที่ไดแตงต้ังผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคไวตามมาตรา  ๑๘  หรือมาตรา  ๑๙  หรือระหวางเวลาที่ประธานองคมนตรีเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  ใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคนั้น  ๆ  
แลวแตกรณี  เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป  ทั้งนี้  จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองค 
พระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริย 

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซ่ึงไดรับการแตงต้ังไวและเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองคตอไปตามวรรคหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผู สําเร็จ
ราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง  หรือทําหนาที่
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐  วรรคสาม   
มาใชบังคับ 
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มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๑๙  หรือมาตรา  ๒๓  
วรรคสอง  หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  หรือ
มาตรา  ๒๔  วรรคสอง  และอยูในระหวางที่ไมมีประธานองคมนตรีหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
ใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูเลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหนาที่ประธานองคมนตรี  หรือปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือตามมาตรา  ๒๔  วรรคสาม  แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

 
 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร  ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  
สิทธิและเสรีภาพ  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง  โดยปริยายหรือโดย 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้ง
องคกรตามรัฐธรรมนูญ  และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย  การใชบังคับกฎหมาย  และ
การตีความกฎหมายทั้งปวง 

มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ 
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ  หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 

บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว   สามารถยกบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 

บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง  
หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว  ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม  สนับสนุน  และชวยเหลือจากรัฐ  ในการใชสิทธิตามความ
ในหมวดนี้ 
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มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว  จะกระทํามิได  
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปน  และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป  และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ให 
อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม 

สวนที่  ๒ 
ความเสมอภาค 

 
 

มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด   

เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น  ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

มาตรา ๓๑ บุคคลผูเปนทหาร  ตํารวจ  ขาราชการ  เจาหนาที่อื่นของรัฐ  และพนักงานหรือ
ลูกจางขององคกรของรัฐ  ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  เวนแตที่
จํากัดไวในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
การเมือง  สมรรถภาพ  วินัย  หรือจริยธรรม 

สวนที่  ๓ 
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

 
 

มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
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การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม  จะกระทํามิได  
แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม ถือวาเปนการลงโทษดวย 
วิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 

การจับและการคุมขังบุคคล  จะกระทํามิได  เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ 
อยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  จะกระทํามิได  
เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีที่มีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  ผูเสียหาย  พนักงานอัยการ  
หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย  มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหส่ังระงับหรือเพิกถอนการกระทํา
เชนวานั้น  รวมทั้งจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนดวยก็ได 

มาตรา ๓๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข 
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง  หรือการตรวจคน

เคหสถานหรือในที่รโหฐาน  จะกระทํามิได  เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาล  หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายใน
ราชอาณาจักร 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน   
การผังเมือง  หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว 

การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร  หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทย
เขามาในราชอาณาจักร  จะกระทํามิได 

มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว  
ยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน  อันเปน
การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  หรือความเปนอยูสวนตัว   
จะกระทํามิได  เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 
การตรวจ  การกัก  หรือการเปดเผยส่ิงส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน  รวมทั้ง  การกระทําดวย

ประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน  จะกระทํามิได   
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  หรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา  นิกายของศาสนา  หรือลัทธินิยม
ในทางศาสนา  และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม  ศาสนบัญญติั  หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือของตน  เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด   ๆ อันเปนการ
รอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได  เพราะเหตุที่ถือศาสนา  นิกายของศาสนา  ลัทธินิยมในทางศาสนา  
หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม  ศาสนบัญญัติ  หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ  แตกตางจากบุคคลอื่น 

มาตรา ๓๘ การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน  หรือโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม
หรือการรบ  หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

สวนที่  ๔ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

 
 

มาตรา ๓๙ บุคคลไมตองรับโทษอาญา  เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่
กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว  และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่
กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได 

ในคดีอาญา  ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด  จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น

เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  ดังตอไปนี้ 
(๑) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย  สะดวก  รวดเร็ว  และทั่วถึง   
(๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา  ซ่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันข้ันพื้นฐานเรื่อง 

การไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย  การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ  การเสนอ
ขอเท็จจริง  ขอโตแยง  และพยานหลักฐานของตน  การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ  การไดรับการ
พิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ  และการไดรับทราบเหตุผลประกอบ
คําวินิจฉัย  คําพิพากษา  หรือคําส่ัง 

(๓) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และเปนธรรม 
(๔) ผูเสียหาย  ผูตองหา  โจทก  จําเลย  คูกรณี  ผูมีสวนไดเสีย  หรือพยานในคดีมีสิทธิไดรับ

การปฏิบัติที่ เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งสิทธิในการไดรับการ
สอบสวนอยางถูกตอง  รวดเร็ว  เปนธรรม  และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 

(๕) ผูเสียหาย  ผูตองหา  จําเลย  และพยานในคดอีาญา  มีสิทธิไดรับความคุมครอง  และความ
ชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ  สวนคาตอบแทน  คาทดแทน  และคาใชจายที่จําเปน  ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(๖) เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ  ยอมมีสิทธิไดรับความ
คุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม  และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม
ในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

(๗) ในคดีอาญา  ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง  
รวดเร็ว  และเปนธรรม  โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ  การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควร  การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ  และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 

(๘) ในคดีแพง  บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ 

สวนที่  ๕ 
สิทธิในทรัพยสิน 

 
 

มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง  ขอบเขตแหงสิทธิและการ
จํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง  สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค  การอันจําเปนในการ
ปองกันประเทศ   การไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ  การผังเมือง  การสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม  การปฏิรูปที่ดิน  การอนุรักษโบราณสถาน 
และแหลงทางประวัติศาสตร  หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น  และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรม
ภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น   
ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซ้ือขาย
กันตามปกติในทองตลาด  การไดมา  สภาพและที่ต้ังของอสังหาริมทรัพย  ความเสียหายของผูถูกเวนคืน  
และประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนดระยะเวลา
การเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง  ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว   
ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม  และการเรียกคืนคาทดแทน 
ที่ชดใชไป  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สวนที่  ๖ 
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

 
 

มาตรา  ๔๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย  เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ  การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค  การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุมครองผูบริโภค  การผังเมือง  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หรือส่ิงแวดลอม  สวัสดิภาพของประชาชน  หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมใน
การแขงขัน 

มาตรา ๔๔ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน  
รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน  ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

สวนที่  ๗ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 

 
 

มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การพิมพ  
การโฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  เพื่อคุมครองสิทธิ  เสรีภาพ  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  สิทธิ
ในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้  จะกระทํามิได 
การหามหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือ

บางสวน  หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใด  ๆ  เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้  จะกระทํามิได  เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือ
ส่ือมวลชนอื่น  จะกระทํามิได  เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม  แตทั้งนี้
จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 
การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นของเอกชน   

รัฐจะกระทํามิได 
มาตรา ๔๖ พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน  หรือส่ือมวลชนอื่น  ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัด



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ตามรัฐธรรมนูญ  โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
เจาของกิจการนั้น  แตตองไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ  และมีสิทธิจัดต้ังองคกรเพื่อ
ปกปองสิทธิ  เสรีภาพและความเปนธรรม  รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ 

ขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ   
ในกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หรือส่ือมวลชนอื่น  ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือ
ลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง 

การกระทําใด  ๆ  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เจาหนาที่
ของรัฐ  หรือเจาของกิจการ  อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็น 
ในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหถือวาเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่ 
โดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ  เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรม 
แหงการประกอบวิชาชีพ 

มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และโทรคมนาคม  
เปนทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น  ทั้งในดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  ประโยชนสาธารณะอื่น  และการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการควบรวม  
การครองสิทธิขามส่ือ  หรือการครอบงํา  ระหวางส่ือมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด  ซ่ึงจะมีผล
เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของ
ประชาชน 

มาตรา ๔๘ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการ
หนังสือพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หรือโทรคมนาคม  มิได  ไมวาในนามของตนเองหรือให
ผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน  หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ที่สามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานองเดียวกับการเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาว 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

สวนที่  ๘ 
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

 
 

มาตรา ๔๙ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตอง
จัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย 

ผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก  ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง
และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 

การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของประชาชน   
การเรียนรูดวยตนเอง  และการเรียนรูตลอดชีวิต  ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
การศึกษาอบรม   การเรียนการสอน  การวิจัย  และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ   

ยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้  เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
สวนที่  ๙ 

สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรฐั 
 
 

มาตรา ๕๑ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได
มาตรฐาน  และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสีย
คาใชจาย 

บุคคลยอมมีสิทธิได รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงตองเปนไปอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสม   
โดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ 

มาตรา ๕๒ เด็กและเยาวชน  มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย  จิตใจ  
และสติปญญา  ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและ
เยาวชนเปนสําคัญ 

เด็ก  เยาวชน  สตรี  และบุคคลในครอบครัว  มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐ  ใหปราศจาก
การใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม  ทั้งมีสิทธิไดรับการบําบัดฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาว 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก  เยาวชน  และบุคคลในครอบครัว  จะกระทํามิได  
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไวซ่ึงสถานะของ
ครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น 

เด็กและเยาวชนซ่ึงไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ 
มาตรา ๕๓ บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ  มีสิทธิไดรับ

สวัสดิการ  ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักด์ิศรี  และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
มาตรา ๕๔ บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ  มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ  

ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ  และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
มาตรา ๕๕ บุคคลซ่ึงไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ  ยอมมีสิทธิไดรับ

ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

สวนที่  ๑๐ 
สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 

 
 

มาตรา ๕๖ บุคคลยอมมีสิทธิได รับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  เวนแต 
การเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประชาชน  หรือ
สวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น  หรือเปนขอมูลสวนบุคคล  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิได รับขอมูล   คําชี้แจง   และเหตุผลจากหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือสวนไดเสีย
สําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น  และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 

การวางแผนพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรม  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
การวางผังเมือง  การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน  และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสีย
สําคัญของประชาชน  ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนนิการ 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๕๘ บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ 
ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน 

มาตรา ๕๙ บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายใน
เวลาอันรวดเร็ว 

มาตรา ๖๐ บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคกรอื่นของรัฐที่ เปนนิติบุคคล  ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือ 
การละเวนการกระทําของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานนั้น 

มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูล 
ที่เปนความจริง  และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย  รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค 

ใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงประกอบดวย
ตัวแทนผูบริโภค  ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและ
การบังคับใชกฎหมายและกฎ  และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตาง  ๆ  เพื่อคุมครองผูบริโภค  
รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค  ทั้งนี้   
ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย 

มาตรา ๖๒ บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หนวยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐ 

บุคคลซ่ึงใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาที่ของรัฐ   
ยอมไดรับความคุมครอง 

สวนที่  ๑๑ 
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 

 
 

มาตรา ๖๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ  และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช 
ที่สาธารณะ   หรือเพื่อ รักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยู ในภาวะสงคราม   
หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๖๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม  สหภาพ  สหพันธ  สหกรณ  
กลุมเกษตรกร  องคการเอกชน  องคการพัฒนาเอกชน  หรือหมูคณะอื่น   

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  แตทั้งนี้
ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทําบริการ
สาธารณะ  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน  เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 

มาตรา ๖๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดต้ังพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณ
ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

การจัดองคกรภายใน  การดําเนินกิจการ  และขอบังคับของพรรคการเมือง  ตองสอดคลองกับ
หลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง  กรรมการบริหารของพรรค
การเมือง  หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยพรรคการเมือง  ซ่ึงเห็นวามติหรือขอบังคับในเร่ืองใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้น
จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้  หรือขัดหรือแยง
กับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสิทธิ
รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ใหมติหรือขอบังคับนั้น
เปนอันยกเลิกไป 

สวนที่  ๑๒ 
สิทธิชุมชน 

 
 

มาตรา ๖๖ บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน  ชุมชนทองถิ่น  หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม  ยอมมี
สิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ  



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

และมีสวนรวมในการจัดการ   การบํารุงรักษา   และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม  รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน 

มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ  บํารุงรักษา  
และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และในการคุมครอง  
สงเสริม  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอม 
ที่จะไมกอให เกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  หรือคุณภาพชีวิตของตน   ยอมไดรับ 
ความคุมครองตามความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทาง 
ดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  จะกระทํามิได  เวนแตจะไดศึกษา 
และประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน  รวมทั้งไดใหองคการอิสระ 
ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  และผูแทนสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ  ใหความเห็นประกอบกอน
มีการดําเนินการดังกลาว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการสวนทองถิ่น  
หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล  เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้  ยอมไดรับความคุมครอง 

สวนที่  ๑๓ 
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๖๘ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้  หรือเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  มิได 

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  ผูทราบการกระทําดังกลาว
ยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตทั้งนี้  ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง   
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม  ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังดังกลาว 

มาตรา ๖๙ บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซ่ึงการกระทําใด  ๆ  ที่เปนไปเพื่อใหไดมา
ซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

หมวด  ๔ 
หนาที่ของชนชาวไทย 

 
 

มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาที่พิทักษ รักษาไว ซ่ึงชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย   และ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๑ บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ  รักษาผลประโยชนของชาติ  และปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรา ๗๒ บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
บุคคลซ่ึงไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิได  

ยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกต้ังและการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกต้ัง  ใหเปนไป

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๗๓ บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร  ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ

สาธารณะ  เสียภาษีอากร  ชวยเหลือราชการ  รับการศึกษาอบรม   พิทักษ  ปกปอง  และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น  และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๔ บุคคลผูเปนขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  
อํานวยความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน  บุคคลตามวรรคหนึ่ง
ตองวางตนเปนกลางทางการเมือง 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง  บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือผูบังคับบัญชาของบุคคล
ดังกลาว  ชี้แจง  แสดงเหตุผล  และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 

หมวด  ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

 
 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗๕ บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 

ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา  คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจง 
ตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด  ในระยะเวลาใด  เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดาํเนินการ  รวมทั้งปญหาและอุปสรรค  
เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งคร้ัง 

มาตรา ๗๖ คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  เพื่อแสดงมาตรการ
และรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน  ซ่ึงจะตอง
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

ในการบริหารราชการแผนดิน  คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน 

สวนที่  ๒ 
แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ 

 
 

มาตรา ๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย  เอกราช  อธิปไตย  และ 
บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ  และตองจัดใหมีกําลังทหาร  อาวุธยุทโธปกรณ  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
จําเปน  และเพียงพอ  เพื่อพิทักษรักษาเอกราช  อธิปไตย  ความมั่นคงของรัฐ  สถาบันพระมหากษัตริย  



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ผลประโยชนแหงชาติ  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
และเพื่อการพัฒนาประเทศ 

สวนที่  ๓ 
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 

 
 

มาตรา ๗๘ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน  ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และความมั่นคง 

ของประเทศอยางย่ังยืน  โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

(๒) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถิ่น  ใหมีขอบเขต  
อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ  และสนับสนุนใหจังหวัดมี
แผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด  เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ 

(๓) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ทองถิ่นไดเอง  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ  พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ตลอดทั้ง
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่น  ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ  รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ  โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนใน
จังหวัดนั้น 

(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ  โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรม  และจริยธรรม 
ของเจาหนาที่ของรัฐ  ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน  เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน
แนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น  เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว  มปีระสิทธิภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๖) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
รัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ  ดําเนินการอยางเปนอิสระ  เพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 

(๗) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง  รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ  เพื่อ
ติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 

(๘) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม 

สวนที่  ๔ 
แนวนโยบายดานศาสนา  สังคม  การสาธารณสุข  การศึกษา  และวัฒนธรรม 

 
 

มาตรา ๗๙ รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชน
ชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่น  ทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันท
ระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา  รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มาตรา ๘๐ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม  การสาธารณสุข  การศึกษา  และ
วัฒนธรรม  ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย  
สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว
และชุมชน  รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ  ผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และผูอยูในสภาวะยากลําบาก  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได 

(๒) สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสู 
สุขภาวะที่ ย่ังยืนของประชาชน   รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข  โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจริยธรรม  ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ  กฎหมายเพื่อพัฒนา



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การศึกษาของชาติ  จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย  มีระเบียบวินัย  คํานึงถึงประโยชน
สวนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ชุมชน  
องคการทางศาสนา  และเอกชน  จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

(๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง  ๆ  และเผยแพรขอมูล
ผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู  ปลูกจิตสํานึก  และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น   

สวนที่  ๕ 
แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 

 
 

มาตรา ๘๑ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการให เปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง  รวดเร็ว   

เปนธรรม  และทั่วถึง  สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน  และ 
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ  โดยให
ประชาชนและองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม  และการชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย 

(๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด  ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐ
และโดยบุคคลอื่น  และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 

(๓) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดต้ังองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปนอิสระ   
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ  รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย 

(๔) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดต้ังองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการเปน
อิสระ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย   
แกประชาชน  โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 

สวนที่  ๖ 
แนวนโยบายดานการตางประเทศ 

 
 

มาตรา ๘๒ รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ  และพึงถือ
หลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค  ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเปนภาคี  รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ 

รัฐตองสงเสริมการคา  การลงทุน  และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ  ตลอดจนตองใหความ
คุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 

สวนที่  ๗ 
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 

 
 

มาตรา ๘๓ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรา ๘๔ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด  และสนับสนุน

ใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน  โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุม
ธุรกิจซ่ึงมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ  และตองไมประกอบกิจการที่มี
ลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน  เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  
รักษาผลประโยชนสวนรวม  หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 

(๒) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักธรรมาภิบาล  ควบคูกับการ
ประกอบกิจการ 

(๓) ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรมและสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง 
(๕) กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม  ปองกันการผูกขาด 

ตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  และคุมครองผูบริโภค 
(๖) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม  คุมครอง  สงเสริมและขยายโอกาสใน

การประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย  เพื่อใชในการผลิตสินคา  บริการ  และการประกอบอาชีพ 

(๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา  คุมครองแรงงานเด็กและสตรี  จัดระบบแรงงาน
สัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน  จัดระบบประกันสังคม  รวมทั้งคุมครอง
ใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน  สิทธิประโยชน  และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไม
เลือกปฏิบัติ 

(๘) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด  สงเสริมให
สินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด  รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภา
เกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร 

(๙) สงเสริม  สนับสนุน  และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ  และการรวมกลุม 
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ 

(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ  และตองมิใหสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ 

(๑๑) การดําเนินการใดที่ เปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายข้ันพื้นฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน  หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน  หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด  จะกระทํามิได 

(๑๒) สงเสริมและสนับสนุน  กิจการพาณิชยนาวี  การขนสงทางราง  รวมทั้ง  การดําเนินการ
ตามระบบบริหารจัดการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ 

(๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง 

(๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทาง
เศรษฐกิจ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

สวนที่  ๘ 
แนวนโยบายดานที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม 

 
 

มาตรา ๘๕ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอม  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ   โดยใหคํานึงถึงความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  ทั้งผืนดิน  ผืนน้ํา  วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น  และการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ  และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยางย่ังยืน  โดยตองให
ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

(๒) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น  รวมทั้งจัดหาแหลงน้ํา
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร 

(๓) จัดใหมีการวางผังเมือง  พัฒนา  และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

(๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยางเปนระบบ
และเกิดประโยชนตอสวนรวม  ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน  บํารุงรักษา  และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 

(๕) สงเสริม  บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน  
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  โดยประชาชน  ชุมชนทองถิ่น  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

สวนที่  ๙ 
แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร  ทรัพยสินทางปญญา  และพลังงาน 

 
 

มาตรา ๘๖ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร  ทรัพยสินทางปญญา  และ
พลังงาน  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมดานตาง  ๆ  โดยจัด
ใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้   จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา   คนควา   วิ จัย   และใหมี
สถาบันการศึกษาและพัฒนา  จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา  การถายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ   และการพัฒนาบุคลากรที่ เหมาะสม   รวมทั้งเผยแพรความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม  และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการ
ดํารงชีวิต 

(๒) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม  รักษาและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นและภูมิปญญาไทย  รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  พัฒนา  และใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจาก
ธรรมชาติและเปนคุณตอส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

สวนที่  ๑๐ 
แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 

มาตรา ๘๗ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน  ดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง   

การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และสังคม  รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

ทุกระดับ  ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย  หรือรูปแบบอื่น 
(๔) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง  และจัดใหมีกฎหมายจัดต้ังกองทุน

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมทั้งสนับสนุน
การดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่ 

(๕) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิ
เลือกต้ังโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 
 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๖ 
รัฐสภา 

 
 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๘๘ รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน  ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได 
มาตรา ๘๙ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภาเปนรอง

ประธานรัฐสภา 
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร  หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาได  ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภาแทน 
ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  และดําเนินกิจการของรัฐสภา

ในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ 
ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ 
รองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  และตามที่ประธาน

รัฐสภามอบหมาย 
มาตรา ๙๐ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติจะตราขึ้น 

เปนกฎหมายได ก็แต โดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของรัฐสภา   และเมื่ อพระมหากษัต ริย ได 
ทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญนี้แลว  ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 

มาตรา ๙๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวา   



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๐๖  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  
(๘)  (๑๐)  หรือ  (๑๑)  หรือมาตรา  ๑๑๙  (๓)  (๔)  (๕)  (๗)  หรือ  (๘)  แลวแตกรณี  และใหประธาน
แหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้น
ส้ินสุดลงหรือไม 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว  ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธาน 
แหงสภาที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่ง  ใหสงเร่ืองไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้น
เปนสมาชิก  และใหประธานแหงสภานั้นสงเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง 

มาตรา ๙๒ การออกจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ภายหลังวันที่สมาชิกภาพส้ินสุดลง  หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิก 
คนใดคนหนึ่งส้ินสุดลง  ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่สมาชิก  
รวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นกอนที่สมาชิกผูนั้นออกจาก
ตําแหนง  หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
แลวแตกรณี  เวนแตในกรณีที่ออกจากตําแหนงเพราะเหตุที่ผูนั้นไดรับเลือกต้ังหรือสรรหามา 
โดยไมชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  ใหคืนเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่ผูนั้นไดรับมา
เนื่องจากการดํารงตําแหนงดังกลาว 

สวนที่  ๒ 
สภาผูแทนราษฎร 

 
 

มาตรา ๙๓ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนสี่รอยแปดสิบคน   โดยเปน
สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังจํานวนสี่รอยคน  และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง
แบบสัดสวนจํานวนแปดสิบคน 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  โดยใหใช
บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใด  และยังมิไดมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง  ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเทาที่มีอยู 

ภายใตบังคับมาตรา   ๑๐๙  (๒)  ในกรณีที่มี เหตุใด  ๆ  ทําใหในระหวางอายุของสภา
ผูแทนราษฎรมีสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกต้ังจากการเลือกต้ังแบบสัดสวนมี จํานวนไมถึงแปดสิบคน   
ใหสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบสัดสวนประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่มีเหตุการณใด  ๆ  ทําใหการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังใดมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมถึงส่ีรอยแปดสิบคน  แตมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั้งหมด   ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้นประกอบเปนสภาผูแทนราษฎร   แตตองดําเนินการใหมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบจํานวนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
และใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 

มาตรา ๙๔ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง  ใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ในเขตเลือกต้ังใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังไดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่มีไดในเขตเลือกต้ังนั้น 

การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในแตละเขตเลือกต้ังและการกําหนด
เขตเลือกต้ัง  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน  โดยคํานวณจากจํานวนราษฎรทั้ง
ประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกต้ัง  เฉลี่ยดวยจํานวน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรสี่รอยคน 

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตาม  (๑)  ใหจังหวัดนั้นมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน  จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน   
ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎร
ตอสมาชิกหนึ่งคน 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตาม  (๒)  แลว  ถาจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่คํานวณไดยังไมครบส่ีรอยคน  ใหจังหวัดที่มีเศษเหลือจากการคํานวณตาม  
(๒)  มากที่สุด  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน  และใหเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษเหลือจากการคํานวณตาม  (๒)  ในลําดับรองลงมาตามลําดับ  
จนไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบสี่รอยคน 

(๔) การกําหนดเขตเลือกต้ังใหดําเนินการโดยจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน
สามคน  ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง  แตถาจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสามคน   
ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกต้ัง  โดยจัดใหแตละเขตเลือกต้ังมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามคน 

(๕) ในกรณีที่แบงเขตเลือกต้ังในจังหวัดหนึ่งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบ 
สามคนทุกเขตไมได  ใหแบงเขตเลือกต้ังออกเปนเขตเลือกต้ังที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตละสามคน
เสียกอน  แตเขตที่เหลือตองไมนอยกวาเขตละสองคน  ถาจังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดส่ีคน  ใหแบงเขตเลือกต้ังออกเปนสองเขต  เขตหนึ่งใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองคน 

(๖) จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกต้ังมากกวาหนึ่งเขต  ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกต้ังแตละเขต
ใหติดตอกัน  และตองใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน 

ใหดําเนินการนับคะแนนที่หนวยเลือกต้ัง  และใหสงผลการนับคะแนนของหนวยเลือกต้ังนั้น
ไปรวมที่เขตเลือกต้ัง  เพื่อนับคะแนนรวม  แลวใหประกาศผลการนับคะแนนโดยเปดเผย  ณ  สถานที่
แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกต้ังนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  เวนแตเปน
กรณีที่มีความจําเปนเฉพาะทองที่  คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดใหนับคะแนน  รวมผลการ 
นับคะแนน  และประกาศผลการนับคะแนนเปนอยางอื่นก็ได  ทั้งนี้  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๙๕ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน   ใหมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทําข้ึน  โดยใหผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขต
เลือกต้ังใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังในเขต
เลือกต้ังนั้นไดหนึ่งเสียง 

พรรคการเมืองหนึ่งจะสงผูสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวนทุกเขตเลือกต้ัง  หรือจะสง 
เพียงบางเขตเลือกต้ังก็ได 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวนของพรรคการเมืองใดที่ไดย่ืนไวแลว  ถาปรากฏวา
กอนหรือในวันเลือกต้ังมีเหตุไมวาดวยประการใดที่มีผลทําใหบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมี
จํานวนผูสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวนไมครบตามจํานวนที่พรรคการเมืองนั้นไดย่ืนไว  ใหถือวาบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีจํานวนผูสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวนเทาที่มีอยู  และในกรณีนี้ใหถือวา
สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู 

มาตรา ๙๖ การกําหนดเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวน  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหจัดแบงพื้นที่ประเทศออกเปนแปดกลุมจังหวัด  และใหแตละกลุมจังหวัดเปนเขต
เลือกต้ัง  โดยแตละเขตเลือกต้ังใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสิบคน 

(๒) การจัดกลุมจังหวัด  ใหจัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันอยูในกลุมจังหวัดเดียวกัน  และใน
กลุมจังหวัดทุกกลุมตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบยีนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่
มีการเลือกต้ังรวมกันแลวใกลเคียงกัน  ทั้งนี้  โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกต้ังเดียว 

มาตรา ๙๗ การจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองสําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังในแตละเขตเลือกต้ังตองมีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังครบ
ตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่จะมีไดในแตละเขตเลือกต้ัง  และตองเรียงตามลําดับ
หมายเลข  แลวใหย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังกอนวันเปดสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง 

(๒) รายชื่อของบุคคลตาม  (๑)  ตองไมซํ้ากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกต้ัง  ทั้งแบบแบงเขต
เลือกต้ังและแบบสัดสวนไมวาของพรรคการเมืองใด  และตองคํานึงถึงโอกาส  สัดสวนที่เหมาะสม   
และความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย 

มาตรา ๙๘ การคํานวณสัดสวนที่ผูสมัครรับเลือกต้ังตามบัญชีรายชื่อของแตละพรรค
การเมืองจะไดรับเลือกในแตละเขตเลือกต้ัง  ใหนําคะแนนที่แตละพรรคการเมืองไดรับในเขตเลือกต้ัง
นั้นมารวมกัน  แลวคํานวณเพื่อแบงจํานวนผูที่จะไดรับเลือกของแตละพรรคการเมือง  เปนสัดสวนที่
สัมพันธกันโดยตรงกับจํานวนคะแนนรวมขางตน  คะแนนที่แตละพรรคการเมืองไดรับ  และจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่จะพึงมีไดในเขตเลือกต้ังนั้น  โดยใหผูสมัครรับเลือกต้ังซ่ึงมี
รายชื่อในบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองไดรับเลือกตามเกณฑคะแนนที่คํานวณได  เรียงตามลําดับ
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หมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๔   วรรคสาม   มาใชบังคับกับการนับคะแนนการเลือกต้ัง
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจกําหนดใหมี
การรวมผลการนับคะแนนเบื้องตนที่จังหวัดกอนก็ได 

มาตรา ๙๙ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  เปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) มีสัญชาติไทย  แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ตองไดสัญชาติไทย

มาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่  ๑  มกราคมของปที่มีการเลือกต้ัง  และ 
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวัน

เลือกต้ัง 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงอยูนอกเขตเลือกต้ังที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  หรือมีชื่ออยูในทะเบียน

บานในเขตเลือกต้ังเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง  หรือมีถ่ินที่อยูนอกราชอาณาจักร   
ยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๐๐ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกต้ัง  เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
เลือกต้ัง 

(๑) เปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ัง 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
มาตรา ๑๐๑ บุคคลผู มี คุณสมบั ติ ดั งต อไปนี้   เ ปนผู มี สิทธิ สมัคร รับ เ ลื อก ต้ั ง เป น

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันเลือกต้ัง 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกัน 
ไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง  เวนแตในกรณีที่มีการเลือกต้ังทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา  ตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามสิบวัน
นับถึงวันเลือกต้ัง 

(๔) ผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง  ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 
 (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาติดตอกัน 

ไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
 (ข) เปนบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ัง   
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ต้ังอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกัน 

ไมนอยกวาหาปการศึกษา 
 (ง)  เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ัง   

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 
(๕) ผูสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวนตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตาม   (๔)   ดวย   

แตลักษณะดังกลาวในกรณีใดที่กําหนดถึงจังหวัด  ใหหมายถึงกลุมจังหวัด 
(๖) คุณสมบัติอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
มาตรา ๑๐๒ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้  เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม 

มาตรา  ๑๐๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกต้ัง  เวนแตใน

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  เพราะรํ่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง 
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(๑๐) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงแลวยังไมเกินสองป 
(๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ

เปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
(๑๒) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการการเลือกต้ัง  ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา  ๒๖๓ 
(๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
มาตรา ๑๐๓ พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังใน 

เขตเลือกต้ังใด  ตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกต้ังใหครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดใน
เขตเลือกต้ังนั้น  และจะสงเกินจํานวนดังกลาวมิได 

เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกต้ังครบจํานวนตามวรรคหนึ่งแลว   
แมภายหลังจะมีจํานวนลดลงจนไมครบจํานวน  ไมวาดวยเหตุใด  ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นสงสมาชิก
เขาสมัครรับเลือกต้ังครบจํานวนแลว 

เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกต้ังแลว  พรรคการเมืองนั้นหรือผูสมัครรับ
เลือกต้ังของพรรคการเมืองนั้น  จะถอนการสมัครรับเลือกต้ังหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกต้ังมิได 

มาตรา ๑๐๔ อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกต้ัง 
ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร  จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได 
มาตรา ๑๐๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มต้ังแตวันเลือกต้ัง 
มาตรา ๑๐๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  เมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร  หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
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(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๐๑ 
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๐๒ 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๕  หรือมาตรา  ๒๖๖ 
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก  หรือพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกมีมติ

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น  ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง 
ที่ตนเปนสมาชิก  ในกรณีเชนนี้  ใหถือวาส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ  
เวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
พรรคการเมืองมีมติ  คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา  ๖๕  วรรคสาม  ถาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมี ลักษณะตามมาตรา  ๖๕  วรรคสาม  ใหถือวาสมาชิกภาพส้ินสุดลง 
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตาม 
มาตรา  ๖๕  วรรคสาม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

(๘) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก  และไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง  ในกรณีเชนนี้ใหถือวาส้ินสุดสมาชิกภาพ 
นับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น 

(๙) วุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนออกจากตําแหนง  หรือศาลรัฐธรรมนูญ 
มีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา  ๙๑  หรือศาลฎีกามีคําส่ังตามมาตรา  ๒๓๙  วรรคสอง   
ในกรณีเชนนี้  ใหถือวาส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําส่ัง  
แลวแตกรณี 

(๑๐) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา
ไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร 

(๑๑) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  แมจะมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปนการรอการ
ลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

มาตรา ๑๐๗ เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  พระมหากษัตริยจะไดทรงตรา 
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกต้ังทั่วไป  ซ่ึงตองกําหนด
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วันเลือกต้ังภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  และวันเลือกต้ังนั้นตอง
กําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๐๘ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม 

การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา   ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกต้ังทั่วไปภายในระยะเวลาไมนอยกวาส่ีสิบหาวันแตไมเกิน
หกสิบวันนับแต วัน ยุบสภาผู แทนราษฎร   และวัน เลือกต้ังนั้ นตองกํ าหนดเปน วันเ ดียวกัน 
ทั่วราชอาณาจักร 

การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงคร้ังเดียวในเหตุการณเดียวกัน 
มาตรา ๑๐๙ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก 

ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขต

เลือกต้ัง  ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ตําแหนงนั้นวาง  เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

(๒) ในกรณีที่ เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังแบบสัดสวน   
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
ในเขตเลือกต้ังนั้น  เลื่อนข้ึนมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง  โดยตองประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง  เวนแตไมมีรายชื่อเหลืออยูในบัญชีที่จะ
เลื่อนข้ึนมาแทนตําแหนงที่วาง  ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม  (๑)  ใหเร่ิมนับแตวันเลือกต้ังแทน
ตําแหนงที่วาง  สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม  (๒)  ใหเร่ิมนับแต 
วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา  และใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตําแหนง 
ที่วางนั้น  อยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 

มาตรา ๑๑๐ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว  พระมหากษัตริย 
จะทรงแตงต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิก 
ในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี  และมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมือง 
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ที่สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี  แตไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรในขณะแตงต้ัง  เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง  ให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผู เปนหัวหนาพรรคการเมืองซ่ึงได รับเ สียงสนับสนุนข างมากจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี  
เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากัน  ใหใชวิธีจับสลาก 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร 

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติดังกลาวในวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๒๔  วรรคส่ี  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ในกรณีเชนนี้
พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงต้ังผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง 

สวนที่  ๓ 
วุฒิสภา 

 
 

มาตรา ๑๑๑ วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนรวมหนึ่งรอยหาสิบคน   ซ่ึงมาจาก 
การเลือกต้ังในแตละจังหวัด  จังหวัดละหนึ่งคน  และมาจากการสรรหาเทากับจํานวนรวมขางตน   
หักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ัง 

ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจังหวัดในระหวางวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ัง   
ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใด  ๆ  และยังมิไดมีการเลือกต้ังหรือสรรหา
ข้ึนแทนตําแหนงที่วาง  แลวแตกรณี  ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่มีเหตุการณใด  ๆ  ทําใหสมาชิกวุฒิสภาไมครบจํานวนตามวรรคหนึ่ง  แตมีจํานวน 
ไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด  ใหถือวาวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
จํานวนดังกลาว  แตตองมีการเลือกต้ังหรือการสรรหาใหไดสมาชิกวุฒิสภาครบจํานวนตามวรรคหนึ่ง
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีเหตุการณดังกลาว  และใหสมาชิกวุฒิสภาที่เขามานั้นอยูใน
ตําแหนงเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู 
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มาตรา ๑๑๒ การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาในแตละจังหวัด  ใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง
และใหมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน  โดยใหผูมีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัคร
รับเลือกต้ังไดหนึ่งเสียงและใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

เพื่อประโยชนในการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา  ใหผูสมัครรับเลือกต้ังสามารถหาเสียงเลือกต้ังได
ก็แตเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภา 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเลือกต้ังและการหาเสียงเลือกต้ังของสมาชิกวุฒิสภา 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ 
การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๑๓ ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง  ประกอบดวยประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  ประธานผูตรวจการแผนดิน  ประธานกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูพิพากษาในศาลฎีกา
ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายจํานวนหนึ่งคนและ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจํานวนหนึ่งคน  
เปนกรรมการ  ทําหนาที่สรรหาบุคคลตามมาตรา  ๑๑๔  ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
บัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง  แลวแจงผลการสรรหาใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประกาศผลผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองใหกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถากรรมการที่

เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาประกอบดวยกรรมการ
ที่เหลืออยู   

มาตรา ๑๑๔ ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
จากผูได รับการเสนอชื่อจากองคกรตาง  ๆ  ในภาควิชาการ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน   ภาควิชาชีพ   
และภาคอื่นที่ เปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาเปนสมาชิกวุฒิสภา   
เทาจํานวนที่จะพึงมีตามที่กําหนดในมาตรา  ๑๑๑  วรรคหนึ่ง 

ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงความรู  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณที่
จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสําคัญ  และใหคํานึงถึงองคประกอบจากบุคคลที่มี
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ความรูความสามารถในดานตาง  ๆ  ที่แตกตางกัน  โอกาสและความเทาเทียมกันทางเพศ  สัดสวนของ
บุคคลในแตละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกลเคียงกัน  รวมทั้งการใหโอกาสกับผูดอยโอกาสทางสังคมดวย 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๑๕ บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัคร 
รับเลือกต้ังหรือไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณในวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๔) ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังตองมีลักษณะอยางใด 

อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ดวย 
 (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาติดตอกัน 

ไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
 (ข) เปนบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ัง 
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ต้ังอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกัน 

ไมนอยกวาหาปการศึกษา 
 (ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ัง 

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 
(๕) ไมเปนบุพการี  คูสมรส  หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๖) ไมเปนสมาชิกหรือผู ดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเคยเปนสมาชิกหรือ 

เคยดํารงตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใด  ๆ  ในพรรคการเมืองมาแลว 
ยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 

(๗) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจาก 
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 

(๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  
(๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  หรือ  (๑๔) 
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(๙) ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซ่ึงมิใชสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวยังไมเกินหาป 

มาตรา ๑๑๖ สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรี  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น  หรือผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญู  มิได 

บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงมาแลวยังไมเกินสองป   
จะเปนรัฐมนตรี  หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  มิได 

มาตรา ๑๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังเ ร่ิม ต้ังแต วันที่มี 
การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาเริ่มต้ังแตวันที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการสรรหา 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามี กําหนดคราวละหกปนับแต วันเลือกต้ัง   หรือวันที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการสรรหา  แลวแตกรณี  โดยสมาชิกวุฒิสภาจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได 

ใหสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงส้ินสุดสมาชิกภาพตามวาระ  อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีสมาชิกวุฒิสภาข้ึนใหม 

มาตรา ๑๑๘ เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกต้ังส้ินสุดลง  พระมหากษัตริย
จะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกต้ังใหมเปนการ
เลือกต้ังทั่วไป  ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกต้ังภายในสามสิบวันนับแตวันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึง 
มาจากการเลือกต้ังส้ินสุดลง  และวันเลือกต้ังนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศกําหนดวันเร่ิมการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  ซ่ึงตองทําการสรรหาให 
แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่วาระของสมาชกิวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาสิ้นสุดลง 

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



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนออกจากตําแหนง  หรือศาลรัฐธรรมนูญ 
มีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา  ๙๑  หรือศาลฎีกามีคําส่ังตามมาตรา  ๒๓๙  วรรคสอง  
หรือมาตรา  ๒๔๐  วรรคสาม  ในกรณีเชนนี้  ใหถือวาส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือ
ศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําส่ัง  แลวแตกรณี 

(๗) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา 
ไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบวัน  โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

(๘) ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดให จํา คุก   แมจะมีการรอการลงโทษ   เวนแต เปนการ 
รอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

มาตรา ๑๒๐ เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุตามมาตรา   ๑๑๙   ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๓  มาตรา  ๑๑๔  และมาตรา  ๑๑๘  มาใชบังคับกับการเลือกต้ังหรือ
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในกรณีดังกลาว  และใหสมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทนตําแหนงที่วางนั้น  อยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  เวนแตวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่วางลงจะเหลือ 
ไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  จะไมดําเนินการเลือกต้ังหรือการสรรหาก็ได 

มาตรา ๑๒๑ ในการที่ วุฒิสภาจะพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญั ติ 
แหงรัฐธรรมนูญนี้  ใหวุฒิสภาแตงต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหนึ่ง  ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ   
ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น  รวมทั้ง
รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน  แลวรายงานตอวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป 

การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ
การประชุมวุฒิสภา 

สวนที่  ๔ 
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง 

 
 

มาตรา ๑๒๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย  
โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ  มอบหมาย  หรือความครอบงําใด  ๆ  และตองปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความซื่อสัตยสุจริต  เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย  โดยปราศจากการขัดกัน 
แหงผลประโยชน 
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มาตรา ๑๒๓ กอนเขารับหนาที่  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองปฏิญาณตน
ในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี้ 

“ขาพเจา  (ชื่อผูปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณวา  ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต   
เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน   ทั้ งจะรักษาไว และปฏิบั ติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๒๔ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา  มีประธานสภาคนหนึ่งและ 
รองประธานคนหนึ่งหรือสองคน  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังจากสมาชิกแหงสภานั้น  ๆ  ตามมติ 
ของสภา 

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา 
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันเลือกประธานและรอง

ประธานวุฒิสภาใหม 
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร  และประธานและรองประธานวุฒิสภา  ยอมพน

จากตําแหนงกอนวาระตามวรรคสองหรือวรรคสาม  แลวแตกรณี  เมื่อ 
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหนง 
(๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือขาราชการการเมืองอื่น 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปน

กรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ในระหวางการดํารงตําแหนง   ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปน
กรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได 

มาตรา ๑๒๕ ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการ
ของสภานั้น  ๆ  ใหเปนไปตามขอบังคับ  รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมายและ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ประธานสภาผูแทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  และผูทําหนาที่แทน  ตองวางตนเปนกลางในการ
ปฏิบัติหนาที่ 

เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไมอยูใน
ที่ประชุม  ใหสมาชิกแหงสภานั้น  ๆ  เลือกกันเองใหสมาชิกคนหนึ่งเปนประธานในคราวประชุมนั้น 
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มาตรา ๑๒๖ การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  จึงจะเปนองคประชุม  เวนแต 
ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา  ๑๕๖  และมาตรา  ๑๕๗  สภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาจะกําหนดเร่ืององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได 

การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ  เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ในรัฐธรรมนูญนี้ 

สมาชิกคนหนึ่งยอมมี เสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน   ถามีคะแนนเสียงเทากัน   
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผูแทนราษฎร  และประธานวุฒิสภา  ตองจัดใหมีการบันทึกการ
ออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน  และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่ที่ประชาชนอาจเขาไป
ตรวจสอบได  เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด  ใหกระทําเปน
การลับ  เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้  และสมาชิกยอมมีอิสระและไมถูกผูกพัน 
โดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด 

มาตรา ๑๒๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ใหมีการ 
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก 

ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป  และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหนึ่ง  ใหถือเปนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญทั่วไป  สวนวันเร่ิมสมัยประชุม

สามัญนิติบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด  ในกรณีที่การเร่ิมประชุมคร้ังแรกตามวรรคหนึ่ง 
มีเวลาจนถึงส้ินปปฏิทินไมถึงหนึ่งรอยหาสิบวัน  จะไมมีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสําหรับปนั้น 
ก็ได 

ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ   ให รัฐสภาดําเนินการประชุมได เฉพาะกรณีที่บัญญัติ 
ไวในหมวด  ๒  หรือการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ 
การอนุมัติพระราชกําหนด  การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม   การรับฟงคําชี้แจงและ 
การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา  การเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง   
การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง  การต้ังกระทูถาม  และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  เวนแต
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รัฐสภาจะมีมติใหพิจารณาเรื่องอื่นใดดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา 

สมั ยประชุมสามัญของ รัฐสภาสมั ยหนึ่ ง   ๆ   ใหมี กํ าหนดเวล าหนึ่ งร อ ย ย่ี สิบ วัน   
แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได 

การปดสมัยประชุมสมัยสามัญกอนครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยย่ีสิบวัน  จะกระทําไดแตโดย
ความเห็นชอบของรัฐสภา 

มาตรา ๑๒๘ พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา  ทรงเปดและทรงปดประชุม 
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไป

คร้ังแรกตามมาตรา  ๑๒๗  วรรคหนึ่ง  ดวยพระองคเอง  หรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมให 
พระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว  หรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองค  มาทาํรัฐพิธีก็ได 

เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ  พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเปนการ
ประชุมสมัยวิสามัญก็ได 

ภายใตบังคับมาตรา  ๑๒๙  การเรียกประชุม  การขยายเวลาประชุม  และการปดประชุมรัฐสภา  
ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๒๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน  หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ 
ทั้งสองสภา  มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุม
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได 

คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ใหย่ืนตอประธานรัฐสภา 
ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
มาตรา ๑๓๐ ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร  ที่ประชุมวุฒิสภา  หรือที่ประชุมรวมกัน 

ของรัฐสภา  สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง  แสดงความคิดเห็น  หรือออกเสียง
ลงคะแนน  ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด  ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมิได 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมที่มีการถายทอด 
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน  หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา  และ
การกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซ่ึงมิใช
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น 
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ในกรณีตามวรรคสอง  ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่อาจเปนเหตุใหบุคคลอื่นซ่ึงมิใชรัฐมนตรี
หรือสมาชิกแหงสภานั้นไดรับความเสียหาย  ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมีการโฆษณาคําชี้แจงตามที่
บุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับการประชุมของสภานั้น  ทั้งนี้  
โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟองคดีตอศาล 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรานี้  ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุม
ตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  แลวแตกรณี  และคุมครองไปถึงบุคคล 
ซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง  หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  ตลอดจน
ผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนที่ไดรับอนุญาตจาก
ประธานแหงสภานั้นดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๑ ในระหวางสมัยประชุม  หามมิให จับ  คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปนผูตองหา 
ในคดีอาญา  เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก  หรือในกรณีที่จับในขณะกระทํา
ความผิด 

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําความผิด   
ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน  และประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก
อาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได 

ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา  ไมวาจะไดฟอง
นอกหรือในสมัยประชุม  ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมมิได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
สภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก  หรือเปนคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง  หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  แตการ
พิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา 

การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํากอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง  
ยอมเปนอันใชได 

ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหวางสอบสวนหรือพิจารณาอยู
กอนสมัยประชุม  เมื่อถึงสมัยประชุม  พนักงานสอบสวนหรือศาล  แลวแตกรณี  ตองส่ังปลอยทันที 
ถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ 
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คําส่ังปลอยใหมีผลบังคับต้ังแตวันส่ังปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม 
มาตรา ๑๓๒ ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎร 

ถูกยุบ  จะมีการประชุมวุฒิสภามิได  เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  

มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๑๘๙  โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา 
(๒) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติ 

แหงรัฐธรรมนูญนี้ 
(๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง 
มาตรา ๑๓๓ การประชุมสภาผูแทนราษฎร  การประชุมวุฒิสภา  และการประชุมรวมกัน

ของรัฐสภา   ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่ กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา   
แตถาคณะรัฐมนตรี  หรือสมาชิกของแตละสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน  มีจํานวน 
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  หรือจํานวนสมาชิกของ 
ทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน  แลวแตกรณี  รองขอใหประชุมลับ  ก็ใหประชุมลับ 

มาตรา ๑๓๔ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับ 
การเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา  รองประธานสภา  เร่ืองหรือกิจการอันเปนอํานาจหนาทีข่อง
คณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด  การปฏิบัติหนาที่และองคประชุมของคณะกรรมาธิการ  วิธีการประชุม  
การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ  การเสนอญัตติ  
การปรึกษา  การอภิปราย  การลงมติ  การบันทึกการลงมติ  การเปดเผยการลงมติ  การต้ังกระทูถาม   
การเปดอภิปรายทั่วไป  การรักษาระเบียบและความเรียบรอย  และการอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้งมีอํานาจ
ตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ  และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๓๕ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาต้ังเปน
คณะกรรมาธิการสามัญ   และมีอํานาจเลือกบุคคลผู เปนสมาชิกหรือมิได เปนสมาชิก  ต้ังเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ  เพื่อกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของสภา  แลวรายงานตอสภา  มติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวตองระบุกิจการหรือเร่ืองให
ชัดเจนและไมซํ้าหรือซอนกัน 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจออกคําส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใด
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา 
อยูนั้นได  และใหคําส่ังเรียกดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ  แตคําส่ังเรียกเชนวานั้นมิให 
ใชบังคับกับผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือ
การบริหารงานบุคคลของแตละศาล  และมิใหใชบังคับกับผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่โดยตรงในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเปนขาราชการ  พนักงาน   หรือลูกจางของหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรี
ซ่ึงบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําส่ังใหบุคคลนั้นดําเนินการ 
ตามวรรคสอง  เวนแตเปนกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน  ใหถือวาเปน
เหตุยกเวนการปฏิบัติตามวรรคสอง 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา  ๑๓๐  นั้น  ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย 
กรรมาธิการสามัญซ่ึงต้ังจากผูซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด  ตองมีจํานวนตามหรือ

ใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมือง 
ที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร 

ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา  ๑๓๔  ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคหา 

สวนที่  ๕ 
การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

 
 

มาตรา ๑๓๖ ในกรณีตอไปนี้  ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
(๑) การใหความเห็นชอบในการแตงต้ังผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา  ๑๙ 
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา  ๒๑ 
(๓) การรับทราบการแกไขเพิ่ม เ ติมกฎมณเฑียรบาลว าดวยการสืบราชสันตติวงศ   

พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗  ตามมาตรา  ๒๒ 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา  ๒๓ 
(๕) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติไดตามมาตรา  ๑๒๗ 
(๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา  ๑๒๗ 
(๗) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๒๘ 
(๘) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๓๗ 
(๙) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือราง

พระราชบญัญัติตามมาตรา  ๑๔๕ 
(๑๐) การปรึกษารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติใหมตาม

มาตรา  ๑๕๑ 
(๑๑) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  รางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามมาตรา  ๑๕๓  วรรคสอง 
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา  ๑๗๖ 
(๑๓) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๗๙ 
(๑๔) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา  ๑๘๙ 
(๑๕) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา  ๑๙๐ 
(๑๖) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๙๑ 
มาตรา ๑๓๗ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา   

ในระหวางที่ ยังไมมีขอบังคับการประชุมรัฐสภา  ใหใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
โดยอนุโลมไปพลางกอน 

ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา  ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  เวนแต
ในเรื่องการต้ังคณะกรรมาธิการ  กรรมาธิการซึ่งต้ังจากผูซ่ึงเปนสมาชิกของแตละสภาจะตองมีจํานวน
ตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 

สวนที่  ๖ 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๑๓๘ ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
มาตรา ๑๓๙ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่

มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  มีจํานวนไมนอยกวา 
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  หรือ 

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลฎีกา  หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงประธานศาลและ
ประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

มาตรา ๑๔๐ การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาใหกระทําเปนสามวาระ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งข้ันรับหลักการ  และในวาระที่สองขั้นพิจารณา
เรียงลําดับมาตรา  ใหถือเสียงขางมากของแตละสภา 

(๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม  ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะให
ออกใชเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของแตละสภา 

ใหนําบทบัญญัติในหมวด  ๖  สวนที่  ๗  การตราพระราชบัญญัติ  มาใชบังคับกับการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๔๑ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว  
กอนนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญซ่ึงตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ือง 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด 
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป  ในกรณีที่วินิจฉัยวา
ขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไมถูกตอง 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญู  ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

ในกรณีที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
เปนอันตกไปตามวรรคสอง  ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ  ในกรณีเชนวานี้  ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณา 
แกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได  โดยมติในการแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  แลวใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการ
ตามมาตรา  ๙๐  และมาตรา  ๑๕๐  หรือมาตรา  ๑๕๑  แลวแตกรณี  ตอไป 

สวนที่  ๗ 
การตราพระราชบัญญัติ 

 
 

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

กฎหมายที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ  หรือ 
(๔) ผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนเขาชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา  ๑๖๓ 
ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซ่ึงมีผูเสนอตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  เปนรางพระราชบัญญัติ

เกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่ประชาชนไดเสนอรางพระราชบัญญัติใดตาม  (๔)  แลว  หากบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  
ไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัตินั้นอีก  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๖๓  
วรรคส่ี  มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นดวย 

รางพระราชบัญญติัใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 
ในการเสนอรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งตองมีบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของ 

รางพระราชบัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดวย 
รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยใหประชาชนทราบและใหประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลรายละเอียดของรางพระราชบัญญัตินั้นไดโดยสะดวก 
มาตรา ๑๔๓ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวย

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) การต้ังข้ึน  ยกเลิก  ลด  เปลี่ยนแปลง  แกไข  ผอน  หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับ

ภาษีหรืออากร 
(๒) การจัดสรร  รับ  รักษา  หรือจายเงินแผนดิน  หรือการโอนงบประมาณรายจายของ

แผนดิน 
(๓) การกูเงิน  การค้ําประกัน  การใชเงินกู  หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ 
(๔) เงินตรา 
ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตอง

มีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม   ให เปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ  เปนผูวินิจฉัย 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสอง  ภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว 

มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสอง  ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ  ถาคะแนนเสียงเทากัน   
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๔๔ รางพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอและในขั้นรับ
หลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไขเพิ่มเติม  และ
ประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไวกอน  และภายในสิบหาวันนับแตวันที่มี



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

กรณีดังกลาว  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหที่ประชุมรวมกันของ
ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ 
เปนผูวินิจฉัย   

ในกรณีที่ที่ประชุมร วมกันตามวรรคหนึ่ ง วินิจ ฉัยว าการแกไขเพิ่ม เ ติมนั้น   ทํ าให 
รางพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
สงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรอง  ใหสภา
ผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

มาตรา ๑๔๕ รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบายที่แถลงตอรัฐสภา 
ตามมาตรา  ๑๗๖   วาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน  หากสภาผูแทนราษฎรมีมติไมให 
ความเห็นชอบ  และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั้งหมดเทาที่มีอยู  คณะรัฐมนตรีอาจขอใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพื่อมีมติอีกคร้ังหนึ่ง  หากรัฐสภามีมติ
ใหความเห็นชอบให ต้ังบุคคลซ่ึงเปนหรือมิได เปนสมาชิกของแตละสภามี จํานวนเทากันตาม 
ที่คณะรัฐมนตรี เสนอ   ประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการร วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณา 
รางพระราชบัญญัตินั้น  และใหคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภารายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติที่ 
ไดพิจารณาแลวตอรัฐสภา  ถารัฐสภามีมติเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัตินั้น  ใหดําเนินการตอไปตาม
มาตรา  ๑๕๐  ถารัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบ  ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

มาตรา ๑๔๖ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๖๘  เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอตามมาตรา  ๑๔๒  และลงมติเห็นชอบแลว  ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอ
วุฒิสภา  วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นใหเสร็จภายในหกสิบวัน  แตถาราง
พระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน  
ทั้งนี้  เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน  กําหนดวัน
ดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม  และใหเร่ิมนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๑๔๙ 

ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง  ใหถือวา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติ เกี่ยวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา   
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน  คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด 

ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน  ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

มาตรา ๑๔๗ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๖๘  เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว 
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร  ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา  ๑๕๐ 
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร  ใหยับย้ังรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน  และสง

รางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร 
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม  ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผูแทนราษฎร  

ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม  ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา  ๑๕๐   
ถาเปนกรณีอื่น  ใหแตละสภาต้ังบุคคลซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้น  ๆ  มีจํานวนเทากัน 
ตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด  ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณารางนั้น  และ 
ใหคณะกรรมาธิการรวมกันรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณา
แลวตอสภาทั้งสอง  ถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันได
พิจารณาแลว  ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา  ๑๕๐  ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย  ก็ใหยับย้ังราง
พระราชบัญญัตินั้นไวกอน 

คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติได  และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา  ๑๓๐  นั้น  
ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๓๗  มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ถาวุฒิสภาไมสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๔๖  
ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น  และใหดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๐  ตอไป 

มาตรา ๑๔๘ รางพระราชบัญญัติที่ตองยับย้ังไวตามมาตรา  ๑๔๗  นั้น  สภาผูแทนราษฎร 
จะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแตวันที่ วุฒิสภาสง 
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รางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร  สําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา  ๑๔๗  (๒)   
และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย  สําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา  ๑๔๗  (๓)  ในกรณี
เชนวานี้  ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวย
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว  ใหถือวา
รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา  และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา  ๑๕๐ 

ถารางพระราชบัญญัติที่ตองยับย้ังไวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  สภาผูแทนราษฎร
อาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นข้ึนพิจารณาใหมไดทันที  ในกรณีเชนวานี้  ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติ
ยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว  ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา  และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา  ๑๕๐ 

มาตรา ๑๔๙ ในระหว างที่ มี ก าร ยับ ย้ังร า งพระราชบัญญั ติ ใดตามมาตรา   ๑๔๗  
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือ
คลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับย้ังไวมิได 

ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือสงใหพิจารณา
นั้น  เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ 
ที่ตองยับย้ังไว  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติดังกลาว 
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกัน
หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับย้ังไว  ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

มาตรา ๑๕๐ รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว  ใหนายกรัฐมนตรี
นําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา  
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย  และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับ 
เปนกฎหมายได 

มาตรา ๑๕๑ รางพระราชบัญญัติใด  พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมา 
ยังรัฐสภา  หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา  รัฐสภาจะตองปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้น
ใหม  ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว  ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้นข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายอีกคร้ังหนึ่ง  เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน  



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือน
หนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

มาตรา ๑๕๒ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามี
สาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ  หากสภาผูแทนราษฎร
มิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา  ใหสภาผูแทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมด  ทั้งนี้  โดยมีสัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 

มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย  
หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา  ใหเปนอันตกไป 

ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ภายหลังการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกต้ังทั่วไป  รัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  
แลวแตกรณี  จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  หรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดให 
ความเห็นชอบตอไปได  ถาคณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหมภายหลังการเลือกต้ังทั่วไปรองขอภายในหกสิบวัน
นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลังการเลือกต้ังทั่วไป  และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย  แตถา
คณะรัฐมนตรีมิไดรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว   ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือ 
รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามวรรคสอง   
ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  แลวแตกรณี 

สวนที่  ๘ 
การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๑๕๔ รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว  กอนที่นายกรัฐมนตรี 
จะนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา  ๑๕๐  หรือ
รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา  ๑๕๑  กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติ
นั้นข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกคร้ังหนึ่ง 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน   
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา   เห็นวา 
รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้  หรือตราข้ึนโดยไมถูกตอง 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  
หรือประธานรัฐสภา  แลวแตกรณี  แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้  หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 

ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  ใหนายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการ 
เพื่อประกาศใชรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้  
หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญ   
ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 
แตมิใชกรณีตามวรรคสาม  ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป  และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการ
ตามมาตรา  ๑๕๐  หรือมาตรา  ๑๕๑  แลวแตกรณี  ตอไป 

มาตรา ๑๕๕ บทบัญญัติมาตรา  ๑๕๔  ใหนํามาใชบังคับกับรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  
รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา  ที่สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  
หรือรัฐสภา  แลวแตกรณี  ใหความเห็นชอบแลว  แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม 

สวนที่  ๙ 
การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 

 
 

มาตรา ๑๕๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิต้ังกระทูถาม
รัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได  แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวา
เร่ืองนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๕๗ การบริหารราชการแผนดินเร่ืองใดที่เปนปญหาสําคัญที่อยูในความสนใจของ
ประชาชน  เปนเร่ืองที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน  หรือที่เปนเร่ืองเรงดวน  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎรกอนเร่ิมประชุมใน
วันนั้นวาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเร่ืองนั้นโดยไม
ตองระบุคําถาม  และใหประธานสภาผูแทนราษฎรบรรจุเร่ืองดังกลาวไวในวาระการประชุมวันนั้น 

การถามและการตอบกระทูตามวรรคหนึ่งใหกระทําได สัปดาหละหนึ่งคร้ัง   และให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นต้ังกระทูถามดวยวาจาเร่ืองการบริหารราชการแผนดินนั้นไดเร่ืองละ 
ไมเกินสามครั้ง  ทั้งนี้  ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

มาตรา ๑๕๘ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ 
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  ญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป 
ซ่ึงเปนบุคคลตามมาตรา  ๑๗๑  วรรคสอง  ดวย  และเมื่อไดมีการเสนอญัตติแลว  จะมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎรมิได  เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสาม 

การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  ถาเปนเร่ืองที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ  สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ  หรือจงใจฝาฝน
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  จะเสนอโดยไมมีการย่ืนคํารองขอตามมาตรา  ๒๗๑   
กอนมิได  และเมื่อไดมีการย่ืนคํารองขอตามมาตรา  ๒๗๑  แลว  ใหดําเนินการตอไปไดโดยไมตอง 
รอผลการดําเนินการตามมาตรา  ๒๗๒ 

เมื่อการอภิปรายทั่วไปส้ินสุดลงโดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไปใหสภา
ผูแทนราษฎรลงมตไิววางใจหรือไมไววางใจ  การลงมติในกรณีเชนวานี้มิใหกระทําในวันเดียวกับวันที่
การอภิปรายสิ้นสุด  มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายนั้น  เปนอันหมดสิทธิ
ที่จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น 



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังตอไป  และมิใหนํามาตรา  ๑๗๒  มาใชบังคับ 

มาตรา ๑๕๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหกของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ 
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๕๘  วรรคสอง  วรรคสาม  และ 
วรรคส่ี  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอื่นภายหลังจากวันที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง  ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคงตองถูกอภิปรายเพื่อลงมติ 
ไมไววางใจตามวรรคหนึ่งตอไป 

ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับรัฐมนตรีผูซ่ึงพนจากตําแหนงเดิมไมเกินเกาสิบวันกอน
วันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง  แตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอื่นดวย 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๐ ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มิไดอยูในพรรคการเมืองที่สมาชิก 
ในสังกัดของพรรคนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมีจํานวนไมถึงเกณฑที่จะเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป
ตามมาตรา  ๑๕๘  หรือมาตรา  ๑๕๙  ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรดังกลาวทั้งหมดเทาที่มีอยูมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตามมาตรา  ๑๕๘  หรือมาตรา  ๑๕๙  ได   
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดบริหารราชการแผนดินมาเกินกวาสองปแลว 

มาตรา ๑๖๑ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภา  มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลง
ขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ 

การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้  จะกระทําไดคร้ังเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง 
มาตรา ๑๖๒ ในกรณีที่มีการประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อต้ังกระทูถามในเรื่องใด

เกี่ยวกับงานในหนาที่  หรือการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใด  ใหเปนหนาที่ 
ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นตองเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อชี้แจงหรือ
ตอบกระทูถามในเรื่องนั้นดวยตนเอง  เวนแตมีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหไมอาจเขาชี้แจง
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หรือตอบกระทู  แตตองแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบกอนหรือ 
ในวันประชุมสภาในเรื่องดังกลาว 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถาม  การอภิปราย  และ
การลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ 

หมวด  ๗ 
การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

 
 

มาตรา  ๑๖๓ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน  มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน
รัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติตามที่กําหนดในหมวด  ๓  และหมวด  ๕  แหงรัฐธรรมนูญนี้ 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ  รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตองใหผูแทน

ของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นชี้แจงหลักการของรางพระราชบัญญัติ  
และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองประกอบดวยผูแทนของ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมดดวย 

มาตรา ๑๖๔ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน  มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา  ๒๗๐  ออกจากตําแหนงได 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผู ดํารงตําแหนงดังกลาวกระทํา
ความผิดเปนขอ  ๆ  ใหชัดเจน 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการที่ประชาชนจะเขาชื่อรองขอตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๑๖๕ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเร่ืองใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ

ประเทศชาติหรือประชาชน   นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
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ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียง
ประชามติได 

(๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติโดยเสียง

ขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ  หรือเปนการออกเสียง
เพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได  เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

การออกเสียงประชามติตองเปนการใหออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในกิจการตามที่จัด
ใหมีการออกเสียงประชามติ  และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล  จะกระทํามิได 

กอนการออกเสียงประชามติ  รัฐตองดําเนินการใหขอมูลอยางเพียงพอ  และใหบุคคล 
ฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการนั้น  มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเทาเทียมกัน 

หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสียงประชามติ  ซ่ึงอยางนอยตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ  
ระยะเวลาในการดําเนินการ  และจํานวนเสียงประชามติ  เพื่อมีขอยุติ 

หมวด  ๘ 
การเงิน  การคลัง  และงบประมาณ 

 
 

มาตรา ๑๖๖ งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ  ถาพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม  ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน 

มาตรา ๑๖๗ ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
ตองมีเอกสารประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ  และวัตถุประสงค  กิจกรรม  แผนงาน  โครงการ
ในแตละรายการของการใชจายงบประมาณใหชัดเจน  รวมทั้งตองแสดงฐานะการเงินการคลังของ
ประเทศเกี่ยวกับภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการใชจายและการจัดหารายได  ประโยชนและ
การขาดรายไดจากการยกเวนภาษีเฉพาะรายในรูปแบบตาง  ๆ  ความจําเปนในการต้ังงบประมาณผูกพัน
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ขามป  ภาระหนี้และการกอหนี้ของรัฐและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ  ในปที่ขออนุมัติงบประมาณนั้น
และปงบประมาณที่ผานมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย 

หากรายจายใดไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อื่นใดของรัฐไดโดยตรง  ใหจัดไวในรายการรายจายงบกลาง  โดยตองแสดงเหตุผลและความจําเปนใน
การกําหนดงบประมาณรายจายงบกลางนั้นดวย 

ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง  ซ่ึงรวมถึง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง  การจัดหารายได  การกําหนดแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน  การบริหารการเงินและทรัพยสิน  การบัญชี  กองทุนสาธารณะ  
การกอหนี้หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินหรือภาระทางการเงินของรัฐ  หลักเกณฑการกําหนด
วงเงินสํารองจายเพื่อกรณฉุีกเฉินหรือจําเปน  และการอื่นที่เกี่ยวของ  ซ่ึงจะตองใชเปนกรอบในการจัดหา
รายได  กํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ  พัฒนาทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน  และความ
เปนธรรมในสังคม   

มาตรา ๑๖๘ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย  สภาผูแทนราษฎรจะตอง
วิเคราะหและพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึง
สภาผูแทนราษฎร 

ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาว 
ในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้นและใหเสนอ 
รางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา  วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายใน
ย่ีสิบวันนับแต วันที่ ร างพระราชบัญญั ตินั้นมาถึง วุฒิสภา   โดยจะแกไขเพิ่ม เ ติมใด   ๆ   มิได   
ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น  ในกรณีเชนนี้
และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ  ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา  ๑๕๐ 

ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๔๘  วรรคสอง  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได  แตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจาย
ซ่ึงมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินสงใชตนเงินกู 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู 
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือของคณะกรรมาธิการ  การเสนอ  การแปรญัตติ  

หรือการกระทําดวยประการใด  ๆ  ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ  
มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย  จะกระทํามิได 

ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  เห็นวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหก  
ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายใน 
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทําฝาฝน
บทบัญญัติตามวรรคหก  ใหการเสนอ  การแปรญัตติหรือการกระทําดังกลาวส้ินผลไป 

รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา  ศาลรัฐธรรมนูญ  
ศาลยุติธรรม  ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ   

ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา  ศาล  และองคกรตามวรรคแปด  หากหนวยงานนั้น
เห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ  ใหสามารถเสนอคําขอแปรญัตติตอ
คณะกรรมาธิการไดโดยตรง 

มาตรา ๑๖๙ การจายเ งินแผนดินจะกระทําได ก็ เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมาย 
วาดวยงบประมาณรายจาย  กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ  
หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนรัฐบาลจะจายไปกอนก็ได  แตตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ในกรณีเชนวานี้ตองต้ังงบประมาณรายจายเพื่อชดใช 
เงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป  ทั้งนี้  ใหกําหนดแหลงที่มาของรายได
เพื่อชดใชรายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไปกอนแลวดวย 
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ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจโอนหรือนํา
รายจายที่กําหนดไวสําหรับหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใชในรายการที่แตกตางจากที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไดทันที  และใหรายงานรัฐสภาทราบโดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีการโอนหรือนํารายจายตามงบประมาณที่กําหนดไวในรายการใดไปใชในรายการ
อื่นของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ใหรัฐบาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน 

มาตรา ๑๗๐ เ งินรายไดของหนวยงานของรัฐใดที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน   
ใหหนวยงานของรัฐนั้นทํารายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาว  เสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อส้ิน
ปงบประมาณทุกป  และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป 

การใชจายเงินรายไดตามวรรคหนึ่งตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวดนี้ดวย 

หมวด  ๙ 
คณะรัฐมนตรี 

 
 

มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีก 
ไมเกินสามสิบหาคน   ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี  มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลักความ
รับผิดชอบรวมกัน 

นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับแตงต้ังตามมาตรา  ๑๗๒ 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได 
มาตรา ๑๗๒ ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ัง

เปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรก 
ตามมาตรา  ๑๒๗ 

การเสนอชื่อบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  ตองมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรับรอง 

มติของสภาผูแทนราษฎรที่ เห็นชอบดวยในการแตงต้ังบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรี   
ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  การลงมติ
ในกรณีเชนวานี้ใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย 
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มาตรา ๑๗๓ ในกรณีที่พนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดมาประชุมเปนคร้ังแรกแลว  ไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียง
เห็นชอบใหไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคสาม  ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
นําความขึ้นกราบบังคมทูลภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดงักลาวเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ
แตงต้ังบุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๗๔ รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๑)  

(๑๒)  (๑๓)  หรือ  (๑๔) 
(๕) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปกอนไดรับแตงต้ัง  เวนแต

ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา  หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงสมาชิกภาพส้ินสุดลงมาแลว 

ยังไมเกินสองปนับถึงวันที่ไดรับแตงต้ังเปนรัฐมนตรี   
มาตรา ๑๗๕ กอนเขารับหนาที่  รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย 

ดวยถอยคํา  ดังตอไปนี้ 
“ขาพระพุทธเจา  (ชื่อผูปฏิญาณ)  ขอถวายสัตยปฏิญาณวา  ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดี 

ตอพระมหากษัตริย  และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน  ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๗๖ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาและ
ชี้แจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามมาตรา  ๗๕  โดยไมมีการลงมติความไววางใจ  
ทั้งนี้  ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่  และเมื่อแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวตองจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผนดิน  เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแตละปตามมาตรา  ๗๖   

กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง   หากมีกรณีที่ สําคัญและจําเปนเรงดวน 
ซ่ึงหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน  คณะรัฐมนตรีที่เขารับหนาที่ 
จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได 
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มาตรา ๑๗๗ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมสภา  และในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชุมในเร่ืองใด  รัฐมนตรีตอง
เขารวมประชุม  และใหนําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา  ๑๓๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ถารัฐมนตรีผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียวกันดวย  
หามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนง  การปฏิบัติหนาที่ 
หรือการมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น 

มาตรา ๑๗๘ ในการบริหารราชการแผนดิน  รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา  ๑๗๖  และตองรับผิดชอบตอ 
สภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน  รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๗๙ ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  นายกรัฐมนตรีจะแจง
ไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชมุรวมกันของรัฐสภาก็ได  ในกรณีเชนวานี้  
รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

มาตรา ๑๘๐ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒ 
(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  

(๕)  (๗)  หรือ  (๘)  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘๑ คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาที่  แตในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๘๐  (๒)  
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปน  ภายใตเง่ือนไขที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงต้ังหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา  หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือให
บุคคลดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่หรือพนจากตําแหนง  หรือใหผูอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน  เวนแต
จะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังกอน 
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(๒) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังกอน 

(๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ  หรือมีผลเปนการสรางความ
ผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป 

(๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกต้ัง  
และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

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

กรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

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

รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๗๑  วรรคส่ี  ดวย 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๙๒  มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรี

ตาม  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๗)  หรือวรรคสอง  โดยใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูสงเร่ืองใหศาล
รัฐธรรมนญูวินิจฉัยไดดวย 

มาตรา ๑๘๓ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปน
รัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

มาตรา ๑๘๔ ในกรณี เพื่ อประโยชนในอันที่ จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ   
ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ  
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
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การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป  ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาโดยไมชักชา  ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชา  
คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ
พระราชกําหนดโดยเร็ว  ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ  หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภา 
ไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือน
กิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายใด  และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม  ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยู
กอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก  มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 

ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น  หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและ 
สภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร  ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด  ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ในกรณีไมอนุมัติ  ใหมีผลต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติ
พระราชกําหนด  จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น  ๆ 

มาตรา ๑๘๕ กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตาม
มาตรา  ๑๘๔  วรรคสาม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภา 
ที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา  ๑๘๔  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  และให
ประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นเพื่อ
วินิจฉัย  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว  ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภา 
ที่สงความเห็นนั้นมา 
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เมื่ อประธานสภาผู แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได รับความเห็นของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแลว  ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไวกอน
จนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา  ๑๘๔  วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง  ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา  ๑๘๔  วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง  ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

มาตรา ๑๘๖ ในระหวางสมัยประชุม  ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากร
หรือเงินตราซึ่ งจะตองได รับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อ รักษาประโยชนของแผนดิน  
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญติัก็ได 

พระราชกําหนดที่ไดตราข้ึนตามวรรคหนึ่ง  จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวัน
นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๘๔  มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘๗ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา 
โดยไมขัดตอกฎหมาย 

มาตรา ๑๘๘ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใช 
กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน  เจาหนาที่ 
ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

มาตรา ๑๘๙ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา 

มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ  ใหวุฒิสภาทําหนาที่
รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  และการลงมติตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู 
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มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ  
สัญญาสงบศึก  และสัญญาอื่น  กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  หรือจะตองออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา  หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวาง  หรือมีผลผูกพันดานการคา  การลงทุน  หรืองบประมาณของประเทศ  
อยางมีนัยสําคัญ  ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา  ในการนี้  รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ืองดังกลาว 

กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศตาม
วรรคสอง  คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  และตองชี้แจง
ตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น  ในการนี้  ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอ
ความเห็นชอบดวย   

เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว  กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน  
คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น  และในกรณีที่ 
การปฏิบติัตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม  คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว  
เหมาะสม  และเปนธรรม 

ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง  หรือมีผลผูกพันดานการคา  หรือการลงทุน  
อยางมีนัยสําคัญ  รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
ดังกลาวโดยคํานึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติ 
ตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป 

ในกรณีที่มปีญหาตามวรรคสอง  ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด  โดยให
นําบทบัญญัติตามมาตรา  ๑๕๔  (๑)  มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙๑ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
มาตรา ๑๙๒ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดรศักด์ิและ

เรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
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มาตรา ๑๙๓ พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน  ตําแหนง
ปลัดกระทรวง  อธิบดี  และเทียบเทา  และทรงใหพนจากตําแหนง  เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะ
ความตาย 

มาตรา ๑๙๔ ขาราชการและพนักงานของรัฐซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใช
ขาราชการการเมือง  จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นมิได 

มาตรา ๑๙๕ บทกฎหมาย  พระราชหัตถเลขา  และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการ
แผนดิน  ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้ 

บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแลวหรือถือเสมือนหนึ่งวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว  
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน 

มาตรา ๑๙๖ เ งินประจํ าตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรี   
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผูนําฝายคานใน 
สภาผูแทนราษฎร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา   
ซ่ึงตองกําหนดใหจายไดไมกอนวันเขารับหนาที่ 

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรี ซ่ึงพนจากตําแหนง   
ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

หมวด  ๑๐ 
ศาล 

 
 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการใหเปนไป
โดยยุติธรรม  ตามรัฐธรรมนูญ  ตามกฎหมาย  และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง  รวดเร็ว  
และเปนธรรม  ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
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การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิพากษาและตุลาการนั้น  
จะกระทํามิได  เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ  เปนการเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน  
เปนกรณีที่อ ยู ในระหวางถูกดํา เนินการทางวินัยหรือตกเปน จําเลยในคดีอาญา   เปนกรณีที่
กระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี  หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่น 
อันไมอาจกาวลวงได  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได 
มาตรา ๑๙๘ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ 
การต้ังศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีขอหาฐานใดฐานหนึ่ง

โดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น  จะกระทํามิได 
การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล

หรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ  จะกระทํามิได 
มาตรา ๑๙๙ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  

ศาลทหาร  หรือศาลอื่น  ใหพิจารณาวินจิฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซ่ึงประกอบดวยประธาน
ศาลฎีกาเปนประธาน  ประธานศาลปกครองสูงสุด  ประธานศาลอื่น  และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินส่ีคน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  เปนกรรมการ 

หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๒๐๐ พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังผูพิพากษาและตุลาการ  และทรงใหพนจาก

ตําแหนง  เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย 
การแตงต้ังและการใหผูพิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนญู  ศาลยุติธรรม  

ศาลปกครอง  และศาลทหาร  พนจากตําแหนง  ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาล
ดังกลาว  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลนั้น 

มาตรา ๒๐๑ กอนเขา รับหนาที่   ผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 

“ขาพระพุทธเจา  (ชื่อผูปฏิญาณ)  ขอถวายสัตยปฏิญาณวา  ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย  และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต  โดยปราศจากอคติ 
ทั้งปวง  เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน  และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร  ทั้งจะรักษาไวและ
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ปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

มาตรา ๒๐๒ เงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  และประโยชนตอบแทนอื่นของผูพิพากษาและ
ตุลาการ  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้  จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับมิได 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับกรรมการการเลือกต้ัง  ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  และกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐๓ บุคคลจะดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอื่น
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  ในเวลาเดียวกันมิได  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนกรรมการโดยตําแหนงหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

สวนที่  ๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๒๐๔ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปดคน  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคล
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกา  ซ่ึงไดรับเลือกโดย 
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวธิีลงคะแนนลับ  จํานวนสามคน 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซ่ึงไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ  จํานวนสองคน 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรอยางแทจริง
และไดรับเลือกตามมาตรา  ๒๐๖  จํานวนสองคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  หรือสังคมศาสตรอื่น  ซ่ึงมีความรู
ความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา  ๒๐๖  จํานวน
สองคน 
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ในกรณีที่ไมมีผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรับเลือกตาม  (๑)  
หรือ  (๒)  ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  แลวแตกรณี  
เลือกบุคคลอื่นซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐๕  และมีความรู  ความเชี่ยวชาญ
ทางดานนิ ติศาสตรที่ เหมาะสมจะปฏิบั ติหนาที่ เปน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให เปนตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แลวแตกรณี 

ใหผู ได รับ เลือกตามวรรคหนึ่ ง   ประชุมและเลื อกกัน เองใหคนหนึ่ ง เปนประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ  แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา  ๒๐๕  ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๐๔  (๓)  และ  (๔)  ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบหาปบริบูรณ 
(๓) เคยเปนรัฐมนตรี  ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด  กรรมการการเลือกต้ัง  

ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  
หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวารองอัยการสูงสุด   
อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวยราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี  หรือดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาศาสตราจารย  หรือเคยเปนทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ไมนอยกวาสามสิบปนับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 

(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๐๐  หรือมาตรา  ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  
(๑๓)  หรือ  (๑๔) 

(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  
หรือผูบริหารทองถิ่น 

(๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง  ในระยะสามป
กอนดํารงตําแหนง 

(๗) ไมเปนกรรมการการเลือกต้ัง  ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   
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มาตรา ๒๐๖ การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๐๔  (๓)  และ  
(๔)  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง  ประกอบดวยประธาน 
ศาลฎีกา  ประธานศาลปกครองสูงสุด  ประธานสภาผูแทนราษฎร  ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  และ
ประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน  เปนกรรมการ  ทําหนาที่สรรหา
และคัดเลอืกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๐๔  (๓)  และ  (๔)  ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
เหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว  แลวใหเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกพรอม 
ความยินยอมของผูนั้นตอประธานวุฒิสภา  มติในการคัดเลือกดังกลาวตองลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมี
คะแนนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  ในกรณีที่ไมมีกรรมการใน
ตําแหนงใด  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  
ใหคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยกรรมการที่ เหลืออยู  ทั้งนี้  ใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา  ๑๑๓  วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับ 
การคัดเลือกตาม  (๑)  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อ  การลงมติใหใชวิธีลงคะแนนลบั  ในกรณทีี่
วุฒิสภาใหความเห็นชอบ  ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังตอไป  ในกรณีที่
วุฒิสภาไมเห็นชอบในรายชื่อใด  ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรอมดวยเหตุผลเพื่อใหดําเนินการสรรหาใหม  หากคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นดวยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท  ใหสง
รายชื่อนั้นใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทลูเพื่อทรงแตงต้ังตอไป  แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิม
ไมเปนเอกฉันท  ใหเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม  ซ่ึงตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่มีเหตุใหตองดําเนินการดังกลาว 

ในกรณีที่ไมอาจสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม  (๑)  ไดภายในเวลาที่กําหนด  ไมวาดวยเหตุใด  ๆ  
ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาแตงต้ังผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกา
จํานวนสามคน  และใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแตงต้ังตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดจํานวนสองคน  เปนกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการตาม  (๑)  แทน 

มาตรา ๒๐๗ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจาํ 
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(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  
หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ 

(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหา 
ผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

(๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกบุคคล  

หรือวุฒิสภาใหความเห็นชอบบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  โดยไดรับความยินยอมของบุคคลนัน้  
ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อตนไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือ
แสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว  ซ่ึงตองกระทําภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือกหรือไดรับความเห็นชอบ  แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพ
อิสระภายในเวลาที่กําหนด  ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกหรือไดรับความเห็นชอบใหเปนตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๔  และมาตรา  ๒๐๖  แลวแตกรณี  มาใชบังคับ 

มาตรา ๒๐๘ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารง
ตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง  และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับ
หนาที่ 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตาม
กฎหมาย 

มาตรา ๒๐๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐๕ 
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา  ๒๐๗ 
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
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(๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปน
กรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดภายใต
บังคับมาตรา  ๒๑๖ 

มาตรา ๒๑๐ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนงตามวาระพรอมกันทั้งหมด  ใหเร่ิมดําเนินการตามมาตรา  ๒๐๔  และมาตรา  ๒๐๖  ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงนอกจากกรณี
ตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงได รับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา   
ใหดําเนินการตามมาตรา  ๒๐๔  ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

(๒) ในกรณีที่ เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๒๐๔  ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจาก
ตําแหนง 

(๓) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๐๔  (๓)  หรือ  (๔)  ใหดําเนินการ
ตามมาตรา  ๒๐๖ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวาทั้งหมดหรือบางสวนนอกสมัยประชุม
ของรัฐสภา  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๒๐๖  ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๔  วรรคสาม  
มาใชบังคับ 

มาตรา ๒๑๑ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด  ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา  ๖  และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่ เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น   ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้น 
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย  ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได  
แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว  จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
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ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง  แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว 

มาตรา ๒๑๒ บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิย่ืนคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 

การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว  ทั้งนี้  ตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๓ ในการปฏิบัติหนาที่  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่ เกี่ยวของจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา  ตลอดจนขอใหพนักงานสอบสวน   
หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  ดําเนินการใดเพื่อประโยชน
แหงการพิจารณาได 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 
มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  

หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาลต้ังแตสององคกรข้ึนไป  ใหประธานรัฐสภา  นายกรัฐมนตรี  หรือ
องคกรนั้น  เสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

มาตรา ๒๑๕ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเร่ืองใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการเสนอให 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา  เปนเร่ืองหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลว   
ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

มาตรา ๒๑๖ องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทํา 
คําวินิจฉัย  ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหถือเสียงขางมาก  เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของ
ตนพรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน  
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา   
สรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา  เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  และ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกข้ึนอางอิง 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  และ
องคกรอื่นของรัฐ 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่ เปนอิสระ   โดยมี
เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

การแตงต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   ตองมาจากการเสนอของประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญและไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล   การงบประมาณ   และ 
การดําเนินการอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สวนที่  ๓ 
ศาลยุติธรรม 

 
 

มาตรา ๒๑๘ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง  เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น 

มาตรา ๒๑๙ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น  คือ  ศาลชั้นตน  ศาลอุทธรณ  และศาลฎีกา  เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น 

ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอตอศาลฎีกา
ไดโดยตรง   และคดีที่อุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ   
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  เวนแตเปนกรณีที่ศาลฎีกาเห็นวาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่อุทธรณหรือฎีกา
นั้นจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณา  ศาลฎีกามีอํานาจไมรับคดีไวพิจารณาพิพากษาได  ทั้งนี้   
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด 



หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  และใหศาลอุทธรณมีอํานาจ
พิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น   ทั้งนี้   วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีให เปนไปตามระเบียบที่ 
ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด  โดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว 

ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา  โดยองคคณะผูพิพากษา
ประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโส
ซ่ึงเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนเกาคน  ซ่ึงไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญ 
ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ  และใหเลือกเปนรายคดี 

อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง  ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้และใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

มาตรา ๒๒๐ การแตงต้ังและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง  ตองไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกอน  แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนเงินเดือน  และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม  ตองไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ในการนี้ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
แตง ต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่ งคณะ   เพื่อ เสนอความคิดเ ห็นในเ ร่ืองดังกล าว 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

การใหความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
ตองคํานึงถึงความรูความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย  เปนสําคัญ 

มาตรา ๒๒๑ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละชั้นศาล  ไดแก  ศาลฎีกาหกคน   ศาลอุทธรณส่ีคน   

และศาลชั้นตนสองคน  ซ่ึงเปนขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล  และไดรับเลือกจากขาราชการ 
ตุลาการในแตละชั้นศาล 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน  ซ่ึงไมเปนขาราชการตุลาการ  และไดรับเลือกจากวุฒิสภา 
คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 



หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่ ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง   (๓ )   หรือมีแตไมครบสองคน   
ถาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนเห็นวามีเ ร่ืองเรงดวนที่ตองให 
ความเห็นชอบ  ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนดังกลาวเปนองคประกอบและองคประชุม
พิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได 

มาตรา ๒๒๒ ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ  โดยมีเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา 

การแตงต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  ตองมาจากการเสนอของประธานศาลฎีกาและ
ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สวนที่  ๔ 
ศาลปกครอง 

 
 

มาตรา ๒๒๓ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ  หรือ
เจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน  หรือระหวางหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ  หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน  อันเนื่องมาจากการใชอํานาจ
ทางปกครองตามกฎหมาย  หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ  หนวยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ  หรือเจาหนาที่ของรัฐ  
ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติ
ใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น 

ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน  และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได 
มาตรา ๒๒๔ การแตงต้ังและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนง  ตองไดรับ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติกอน  แลวจึงนําความ 
กราบบังคมทูล 



หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดินอาจไดรับแตงต้ัง
ใหเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได  การแตงต้ังใหบุคคลดังกลาวเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ใหแตงต้ังไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด  และตองไดรับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและไดรับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภากอน  แลวจึงนําความกราบบังคมทลู 

การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนเงินเดือน  และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง  ตองไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจํานวนเทาใด  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองกําหนด 

มาตรา ๒๒๕ การแตงต้ังตุลาการในศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประธานศาลปกครอง
สูงสุดนั้น   เมื่อได รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแลว   
ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังตอไป 

มาตรา ๒๒๖ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดวยบุคคล  ดังตอไปนี้ 
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งเปนตุลาการในศาลปกครองและไดรับเลือกจาก

ตุลาการในศาลปกครองดวยกันเอง 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับเลือกจากวุฒิสภาสองคน  และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน 
คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  และวิธีการเลอืกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ 
ในกรณีที่ ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง   (๓ )   หรือมีแตไมครบสามคน   

ถาคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนไมนอยกวาหกคนเห็นวาเปนเร่ืองเรงดวนที่ตองใหความ
เห็นชอบ  ใหคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนดังกลาวเปนองคประกอบและองคประชุม
พิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได 

มาตรา ๒๒๗ ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ  โดยมีเลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครองเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด 

การแตงต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  ตองมาจากการเสนอของประธานศาลปกครอง
สูงสุดและไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 



หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  
ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สวนที่  ๕ 
ศาลทหาร 

 
 

มาตรา ๒๒๘ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผูกระทําผิดเปนบุคคลที่อยูใน
อํานาจศาลทหารและคดีอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การแตงต้ังและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๑๑ 
องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

 
 

สวนที่  ๑ 
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 

๑.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 

 

มาตรา ๒๒๙ คณะกรรมการการเลือกต้ัง  ประกอบดวย  ประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอื่นอีกส่ีคน  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผูซ่ึงมีความเปนกลาง
ทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 

ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๓๐ กรรมการการเลือกต้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐๕  (๑)  (๔)  (๕)  และ  (๖) 



หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๔) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๗  มาใชบังคับกับกรรมการการเลือกต้ังดวยโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๓๑ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง   

ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ังจํานวนเจ็ดคน  ซ่ึงประกอบดวย  ประธาน

ศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด  ประธานสภาผูแทนราษฎร  ผูนําฝายคาน 
ในสภาผู แทนราษฎร   บุคคลซ่ึงที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจํานวนหนึ่ งคน   และบุคคล 
ซ่ึงที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ  ทําหนาที่สรรหา
ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๓๐  ซ่ึงสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ัง  จํานวนสามคน  เสนอตอประธาน
วุฒิสภา  โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น  มติในการสรรหาดังกลาวตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  ในกรณีที่ไมมีกรรมการใน
ตําแหนงใด  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  
ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ังประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู  ทั้งนี้  ใหนําบทบัญญัติ
ในมาตรา  ๑๑๓  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

บุคคลซ่ึงที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกตาม
วรรคหนึ่ง  ตองมิใชผูพิพากษาหรือตุลาการ  และตองไมเปนกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกร
ตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน 

(๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๓๐  ซ่ึงสมควรเปน
กรรมการการเลือกต้ังจํานวนสองคน  เสนอตอประธานวุฒิสภา  โดยตองเสนอพรอมความยินยอม 
ของผูนั้น 

(๓) การสรรหาตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ทําใหตอง
มีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ในกรณีที่มีเหตุที่ทําใหไมอาจดําเนินการสรรหาไดภายใน
เวลาที่กําหนดหรือไมอาจสรรหาไดครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตาม  (๑)  ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกา
พิจารณาสรรหาแทนจนครบจํานวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดตาม  (๑) 



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหาตาม  
(๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ซ่ึงตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ   

(๕) ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบใหดําเนินการตาม  (๖)  แตถาวุฒิสภาไมเห็นชอบ 
ในรายชื่อใด  ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
การเลือกต้ังหรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา  แลวแตกรณี  เพื่อใหดําเนินการสรรหาใหม  หากคณะกรรมการ
สรรหากรรมการการเลือกต้ังหรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา  ไมเห็นดวยกับวุฒิสภา  และมีมติยืนยันตามมติเดิม
ดวยคะแนนเอกฉันทหรือดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของที่ประชุมใหญศาลฎีกา  แลวแตกรณี  
ใหดําเนินการตอไปตาม  (๖)  แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันทหรือไมไดคะแนนตามที่กําหนด  
ใหเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม  ซ่ึงตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุ 
ใหตองดําเนินการดังกลาว 

(๖) ใหผูไดรับความเห็นชอบตาม  (๔)  หรือ  (๕)  ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปน
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ  และใหประธานวุฒิสภานําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังตอไป 

มาตรา ๒๓๒ กรรมการการ เลื อก ต้ังมี ว าระการ ดํ าร ง ตํ าแหน ง เ จ็ ดป นับแต วันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง  และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

กรรมการการเลือกต้ังซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวากรรมการการเลือกต้ังซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาที่ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  และการขาดคุณสมบัติและมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๓๐  มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการการเลือกต้ังดวย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกัน  มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกต้ังคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหาม  หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๓๐  และใหประธานรัฐสภาสงคํารองนั้นไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง  เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 



หนา   ๘๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว  ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภา
และประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๒  มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการการเลือกต้ังดวย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓๔ ในกรณีที่กรรมการการเลือกต้ังพนจากตําแหนงตามวาระพรอมกันทั้งคณะ  
ใหดําเนินการสรรหาตามมาตรา  ๒๓๑  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

ในกรณีที่กรรมการการเลือกต้ังพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
ใหดําเนินการสรรหาตามมาตรา  ๒๓๑  ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว  และ 
ใหผูไดรับความเห็นชอบอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๒๓๕ คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมี 
การเลือกต้ังหรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  และผูบริหาร
ทองถิ่น  แลวแตกรณี  รวมทั้งการออกเสียงประชามติ  ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   

ประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  และกฎหมายวาดวย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล  
การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๓๖ คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมาย

ตามมาตรา  ๒๓๕  วรรคสอง  รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังและการดําเนินการใด  ๆ  
ของพรรคการเมือง  ผูสมัครรับเลือกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง  เพื่อใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
และกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกต้ังมีความเสมอภาค  และมี
โอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกต้ัง 



หนา   ๘๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยู
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๑๘๑  โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐ  และคํานึงถึง
ความสุจริต  เที่ยงธรรม  ความเสมอภาค  และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกต้ัง 

(๓) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง  การสนับสนุนทาง
การเงินโดยรัฐ  การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกต้ัง  รวมทั้งการตรวจสอบบัญชี
ทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย  และการควบคุมการจายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชนใน 
การลงคะแนนเลือกต้ัง 

(๔) มีคําส่ังใหขาราชการ  พนักงาน   หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ  ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนตาม
กฎหมายตามมาตรา  ๒๓๕  วรรคสอง 

(๕) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดข้ึนตาม
กฎหมายตามมาตรา  ๒๓๕  วรรคสอง 

(๖) ส่ังใหมีการเลือกต้ังใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกต้ังใดหนวยเลือกต้ังหนึ่ง
หรือทุกหนวยเลือกต้ัง  เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติใน 
หนวยเลือกต้ังนั้น  ๆ  มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๗) ประกาศผลการเลือกต้ัง  ผลการสรรหา  และผลการออกเสียงประชามติ 
(๘) สง เสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ   หนวยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือสนับสนุนองคการเอกชน  ในการใหการศึกษาแกประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และสงเสริมการมสีวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน 

(๙)  ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหนาที่  คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ

จากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา  ตลอดจนขอใหพนักงานอัยการ  พนักงานสอบสวน  
หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  ดําเนินการเพื่อประโยชน 
แหงการปฏิบัติหนาที่  การสืบสวน  สอบสวน  หรือวินิจฉัยชี้ขาด 



หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงต้ังบุคคล  คณะบุคคล  หรือผูแทนองคการเอกชน   
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 

มาตรา ๒๓๗ ผูสมัครรับเลือกต้ังผูใดกระทําการ  กอ  หรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทําการ 
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ซ่ึงมีผลทําให 
การเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลดังกลาวตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา 

ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรค
การเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด  มีสวนรูเห็น  หรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึง
การกระทํานั้นแลว  มิไดยับย้ังหรือแกไขเพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ใหถือวา
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา  ๖๘  และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังให 
ยุบพรรคการเมืองนั้น  ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําส่ังใหยุบพรรคการเมือง 

มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการการเลือกต้ังตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง
โดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ผูสมัครรับเลือกต้ัง  หรือพรรคการเมืองซ่ึงมีสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังใน
เขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหนึ่ง  คัดคานวาการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปนไปโดยไมถูกตองหรือ 
ไมชอบดวยกฎหมาย 

(๒) ผูเขารับการสรรหา  หรือสมาชิกขององคกรตามมาตรา  ๑๑๔  วรรคหนึ่ง  คัดคานวา 
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น  เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

(๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา  กอนไดรับเลือกต้ังหรือสรรหา  สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น  ผูใดไดกระทําการใด  ๆ  โดยไม
สุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกต้ังหรือสรรหา  หรือไดรับเลือกต้ังหรือสรรหามาโดยไมสุจริตโดยผลของ
การที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไปโดยฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบ



หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

รัฐธรรมนูญว าดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและการไดมา ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(๔) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการออกเสียงประชามติมิไดเปนไปโดยชอบดวย
กฎหมาย  หรือผูมีสิทธิเลือกต้ังคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกต้ังใดเปนไปโดย 
ไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว  คณะกรรมการการเลือกต้ังตองพิจารณาวินิจฉัยส่ังการ
โดยพลัน 

มาตรา ๒๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังกอนการประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ใหคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุด 

ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกต้ังแลว   ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาควรใหมี 
การเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด  ใหย่ืนคํารอง
ตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  เมื่อศาลฎีกาไดรับคํารองของคณะกรรมการการเลือกต้ังแลว  สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได  จนกวาศาลฎีกาจะมีคําส่ังยกคํารอง   
ในกรณีที่ศาลฎีกามี คําส่ังใหมีการเลือกต้ังใหมในเขตเลือกต้ังใดหรือเพิกถอนสิทธิ เลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด  ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกต้ังนั้นส้ินสุดลง 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได  มิใหนับบุคคลดังกลาวเขาในจํานวน
รวมของสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แลวแตกรณี 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใชบังคับกับการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นดวยโดยอนุโลม  โดยการย่ืนคํารองตอศาลตามวรรคสองใหย่ืนตอ 
ศาลอุทธรณ  และใหคําส่ังของศาลอุทธรณเปนที่สุด 

มาตรา ๒๔๐ ในกรณีที่มีการคัดคานวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดเปนไปโดยไมถูกตอง
หรือไมชอบดวยกฎหมาย  หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับการสรรหา  สมาชิกวุฒิสภา
ผูใดกระทาํการตามมาตรา  ๒๓๘  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน 



หนา   ๙๑ 
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เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดวินิจฉัยส่ังการเปนอยางใดแลว  ใหเสนอตอศาลฎีกา 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยพลัน  และใหนําความในมาตรา  ๒๓๙  วรรคสองและวรรคสาม  มาใชบังคับกับ
การที่สมาชิกวุฒิสภาผูนั้นไมอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปได  โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําส่ังใหเพิกถอนการสรรหาหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาผูใด  
ใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นส้ินสุดลงนับแตวันที่ศาลฎีกามีคําส่ัง  และใหดําเนินการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาใหมแทนตําแหนงที่วาง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองประธานกรรมการการเลือกต้ังจะรวมดําเนินการ
หรือวินิจฉัยส่ังการมิได  และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีองคประกอบเทาที่มีอยู 

การคัดคานและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๒๔๑ ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา  ประกาศใหมีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  หรือประกาศใหมีการออกเสียงประชามติ   
มีผลใชบังคับ  หามมิใหจับ  คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกต้ังไปทําการสอบสวน  เวนแต
ในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง  หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกต้ังในขณะกระทําความผิด  หรือจับ  หรือคุมขังกรรมการ
การเลือกต้ังในกรณีอื่น  ใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกต้ังโดยดวน  และประธานกรรมการ
การเลือกต้ังอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได  แตถาประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนผูถูกจับหรือคุมขัง   
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังเทาที่มีอยูเปนผูดําเนินการ 

๒.  ผูตรวจการแผนดิน 
 
 

มาตรา ๒๔๒ ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคน  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา  จากผูซ่ึงเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน  มีความรอบรูและมีประสบการณในการบริหาร
ราชการแผนดิน  วิสาหกิจ  หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ  และมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนที่ประจักษ 



หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหผูไดรับเลือกเปนผูตรวจการแผนดินประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
ผูตรวจการแผนดินแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธานผูตรวจการ
แผนดินและผูตรวจการแผนดิน 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจการแผนดินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง  และ
ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหมี สํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานที่ เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล  
การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๔๓ การสรรหาและการเลือกผูตรวจการแผนดินใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๖  
และมาตรา  ๒๐๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม  โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนเจ็ดคนประกอบดวย  
ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด  ประธานสภาผูแทนราษฎร  
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  บุคคลซ่ึงที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน  และ 
บุคคลซ่ึงที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน  และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา  ๒๓๑  (๑)  วรรคสอง  มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔๔ ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 
 (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ

ขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น 
 (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของ

หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  ที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม  ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม 

 (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวย
กฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้  ไมรวมถึงการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาล 



หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตาม

มาตรา  ๒๗๙  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๘๐ 
(๓) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  รวมตลอดถึง

ขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน 
(๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี   

สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา  ทุกป  ทั้งนี้  ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและ
เปดเผยตอสาธารณะดวย 

การใชอํานาจหนาที่ตาม  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ค)  ใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการเมื่อมี 
การรองเรียน  เวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอความเสียหาย 
ของประชาชนสวนรวมหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ  ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและ
สอบสวนโดยไมมีการรองเรียนได 

มาตรา ๒๔๕ ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได  
เมื่อเห็นวามีกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  ใหเสนอเร่ือง
พรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ  และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา  ทั้งนี้  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ  คําส่ัง  หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา  ๒๔๔  (๑)  (ก)  มีปญหา
เก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง  
และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดต้ัง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

๓.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ประกอบดวย  
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา 



หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองเปนผูซ่ึงมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่
ประจักษและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐๕  โดยเคยเปนรัฐมนตรี  กรรมการ
การเลือกต้ัง  ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวยราชการ 
ที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี  หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาศาสตราจารย  ผูแทนองคการพัฒนา
เอกชน   หรือผูประกอบวิชาชีพที่มีองคกรวิชาชีพตามกฎหมายมาเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบป   
ซ่ึงองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพนั้นใหการรับรองและเสนอชื่อเขาสูกระบวนการสรรหา 

การสรรหาและการเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา  ๒๐๔  วรรคสามและวรรคสี่  มาตรา  ๒๐๖  และมาตรา  ๒๐๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม  โดยให
มีคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคนประกอบดวยประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด  ประธานสภาผูแทนราษฎร  และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด  โดยคุณสมบัติ  กระบวนการ
สรรหา  และอํานาจหนาที่  ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๒๔๗ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนง
เกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง  และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  ตองปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาที่ 

การพนจากตําแหนง  การสรรหา  และการเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติแทนตําแหนงที่วาง  ใหนาํบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๙  และมาตรา  ๒๑๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔๘ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาสองหมื่นคน  มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทํา 



หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การขาดความเที่ยงธรรม  จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแก
เกียรติศักด์ิของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง  เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง 

มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนงตาม
วรรคหนึ่ง  ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

มาตรา ๒๔๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภา   
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  มีสิทธิเขา 
ชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวา  กรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติผูใดรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  หรือกระทําความผิด 
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําการ
ตามวรรคหนึ่งเปนขอ  ๆ  ใหชัดเจน  และใหย่ืนตอประธานวุฒิสภา  เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารอง
แลว  ใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อพิจารณา
พิพากษา 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูถูกกลาวหา  จะปฏิบัติหนาที่ในระหวาง
นั้นมิได   จนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ใหยกคํารองดังกลาว  

ในกรณีที่กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตาม 
วรรคสาม  และมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเหลืออยูนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมด  ใหประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ทําหนาที่เปนกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติเปนการชั่วคราว  โดยใหผูที่ไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงไดจนกวากรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่ตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาที่ได  หรือจนกวาจะมี 
คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวาผูนั้นกระทําความผิด 

มาตรา ๒๕๐ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่  
ดังตอไปนี้ 



หนา   ๙๖ 
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(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจาก
ตําแหนงเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา  ๒๗๒  และมาตรา  ๒๗๙  วรรคสาม 

(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม 
มาตรา  ๒๗๕ 

(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  รวมทั้ง
ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับตํ่ากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควรดําเนินการดวย  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 

(๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและ
หนี้สินของผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๒๕๙  และมาตรา  ๒๖๔  ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได 
ย่ืนไว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

(๕) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี   

สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา  ทุกป  ทั้งนี้  ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและ
เปดเผยตอสาธารณะดวย 

(๗) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑๓  มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวยโดยอนุโลม 
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 
มาตรา ๒๕๑ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีหนวยธุรการของ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เปนอิสระ  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ



หนา   ๙๗ 
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

การแตงต้ังเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ตองไดรับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและวุฒิสภา 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานที่เปน
อิสระในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๔.  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 

 

มาตรา ๒๕๒ การตรวจเงินแผนดินใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปน
อิสระและเปนกลาง 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก
หกคน  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังจากผูมีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน  
การบัญชี  การตรวจสอบภายใน  การเงินการคลัง  และดานอื่น 

การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน  ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา  ๒๐๔  วรรคสามและวรรคสี่  มาตรา  ๒๐๖  และมาตรา  ๒๐๗  มาใชบังคับโดย
อนุโลม  เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเปนไปตามมาตรา  ๒๔๓ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริย 
ทรงแตงต้ัง  และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  และการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจเงินแผนดินและ 
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน 
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การกํ าหนดคุณสมบั ติและวิธีการเลือกบุคคลซ่ึงจะได รับการแตง ต้ังเปนกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน  จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม   
มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ  และเพื่อใหไดหลักประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคคลดังกลาว 

มาตรา ๒๕๓ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑมาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผนดิน  และมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เปนอิสระเพื่อทํา
หนาที่วินิจฉัยการดําเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน  การคลัง  และการงบประมาณ  และใหคดีที่
พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเร่ืองดังกลาวเปนคดีที่อยูใน
อํานาจของศาลปกครอง 

ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและ 
เปนกลาง 

มาตรา ๒๕๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผน ดินมีหน วยธุรการของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ  โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาข้ึนตรงตอประธาน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล  
การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สวนที่  ๒ 
องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

 
 

๑.  องคกรอัยการ 
 

 

มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตาม
กฎหมายวาดวยอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น 

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม 
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การแตงต้ังและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนงตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
อัยการ  และไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังอัยการสูงสุด 
องคกรอัยการมีหนวยธุรการที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ   และ 

การดําเนินการอื่น  โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
พนักงานอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน  

เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ  ทั้งตองไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ  หรือกระทํา
กิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่  หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงตําแหนงหนาที่
ราชการ  และตองไมเปนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือที่ปรึกษากฎหมาย  หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนบริษัท   

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

๒.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๒๕๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ 
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผูซ่ึงมี
ความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ  ทั้งนี้  โดยตอง
คํานึงถึงการมีสวนรวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนดวย 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

คุณสมบัติ   ลักษณะตองหาม   การถอดถอน   และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรง
แตงต้ัง  และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

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



หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหมี สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนหนวยงานที่ เปนอิสระใน 
การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา  อันเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน  หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี  
และเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว
เพื่อดําเนินการ  ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ  ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 

(๒) เสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา  
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  
ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๓) เสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง  ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา  
กฎ  คําส่ัง  หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง 

(๔) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย  เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีที่
เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(๕) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย  และกฎ  ตอรัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(๖) สงเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 
(๗) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ  องคการเอกชน  และ

องคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 
(๘) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและ

เสนอตอรัฐสภา 
(๙) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหนาที่  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม

ของชาติและประชาชนประกอบดวย 



หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด  
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา  รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่  ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

๓.  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๒๕๘ สภาที่ป รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาที่ให คําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง  ๆ  ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตองให 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช 

องคประกอบ  ที่มา  อํานาจหนาที่  และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ใหมีสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนวยงานที่ เปนอิสระใน 
การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๑๒ 
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 
 

สวนที่  ๑ 
การตรวจสอบทรัพยสิน 

 
 

มาตรา ๒๕๙ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปนี้  มีหนาที่ ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินของตน  คูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ทุกคร้ังที่เขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 



หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ขาราชการการเมืองอื่น 
(๖) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
บัญชีตามวรรคหนึ่งใหย่ืนพรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริง

ของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว  รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบป
ภาษีที่ผานมา   

การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหรวมถึง
ทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมดวย 

มาตรา ๒๖๐ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา  ๒๕๙  ใหแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงในวันที่เขารับตําแหนงหรือวันที่พนจากตําแหนง  แลวแตกรณี  และตอง
ย่ืนภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง  ใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง 
(๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง  ใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง 
(๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา  ๒๕๙  ซ่ึงไดย่ืนบัญชีไวแลว  ตายในระหวางดํารงตําแหนง

หรือกอนย่ืนบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง  ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก  ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูในวันที่ผูดํารงตําแหนงนั้นตาย  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูดํารงตําแหนงตาย 

ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  ซ่ึงพนจากตําแหนง  นอกจากตองย่ืนบัญชีตาม  (๒)  แลว  ใหมีหนาที่ย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงในวันครบหนึ่งปนับแตวันที่พนจากตําแหนงดังกลาวอีก
คร้ังหนึ่งโดยใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปดวย 

มาตรา ๒๖๑ บัญชีแสดงรายการทรัพย สินและหนี้ สินและเอกสารประกอบของ
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  ใหเปดเผยใหสาธารณชน
ทราบโดยเร็วแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองย่ืนบัญชีดังกลาว  บัญชีของผูดํารง
ตําแหนงอื่นจะเปดเผยไดตอเมื่อการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือ
การวินิจฉัยชี้ขาด  และไดรับการรองขอจากศาลหรือผูมีสวนไดเสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 



หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง
ของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวโดยเร็ว 

มาตรา ๒๖๒ ในกรณีที่มีการย่ืนบัญชีเพราะเหตุที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจาก
ตําแหนงหรือตาย  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทําการตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงนั้น  แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ  
รายงานดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ  ใหประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้งรายงานผล 
การตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ใหทรัพยสินที่เพิ่มข้ึนผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินตอไป  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๗๒  วรรคหา  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๓ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ  หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ   
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเร่ืองใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยตอไป 

ถาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวาผู ดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองผูใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ใหผูนั้นพนจากตําแหนงในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย  โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม   
และผูนั้นตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาป
นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยดวย 

มาตรา ๒๖๔ บทบัญญัติมาตรา  ๒๕๙  มาตรา  ๒๖๐  มาตรา  ๒๖๑  วรรคสอง  และ 
มาตรา  ๒๖๓  วรรคหนึ่ง  ใหใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐ  ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติกําหนดดวยโดยอนุโลม 



หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจเปดเผยบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่มีการย่ืนไวแกผูมีสวนไดเสียได  ถาเปนประโยชนใน 
การดําเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทําความผิด  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สวนที่  ๒ 
การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

 
 

มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  หรือขาราชการสวนทองถิ่น 
(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ  หนวยราชการ  หนวยงาน

ของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ  หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  
อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน  หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  ทั้งนี้  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด  ๆ  จากหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  
เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  ปฏิบัติตอบุคคลอื่น  ๆ  
ในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๔) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา  ๔๘ 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

รับเบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  เงินปพระบรมวงศานุวงศ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  และมิใหใช
บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของ
รัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  หรือกรรมการที่ไดรับแตงต้ังในการบริหารราชการแผนดิน 

ใหนําความใน  (๒)  (๓)  และ  (๔)  มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  และบุคคลอื่นซ่ึงมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ



หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

สมาชิกวุฒิสภานั้น  ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช  ผูรวมดําเนินการ  หรือผูไดรับมอบหมายจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย 

มาตรา ๒๖๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของ
ตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ  พนักงาน  หรือ
ลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่ รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการ 
สวนทองถิ่น 

(๒) การบรรจุ  แตงต้ัง  โยกยาย  โอน  เลื่อนตําแหนง  และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ 
ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือ 

(๓) การใหขาราชการซึ่งมี ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  
พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือ
ราชการสวนทองถิ่น  พนจากตําแหนง 

มาตรา ๒๖๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖๕  มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ดวย  เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และจะดํารงตําแหนงใด
ในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือ
เปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย 

มาตรา ๒๖๘ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๖๖  
มิได  เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา
หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๖๙ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัท  หรือไมคงไวซ่ึงความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป  ทั้งนี้   
ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชน
จากกรณีดังกลาวตอไป  ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง  และใหนายกรัฐมนตรี



หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หรือรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพยสินเพื่อ
ประโยชนของผูอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใด  ๆ  
เกี่ยวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง  มิได 

บทบัญญั ติมาตรานี้ใหนํามาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ ยังไมบรรลุนิ ติภาวะของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕๙  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่  ๓ 
การถอดถอนจากตําแหนง 

 
 

มาตรา ๒๗๐ ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  
ประธานศาลฎีกา   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ   ประธานศาลปกครองสูงสุด  หรืออัยการสูงสุด   
ผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ  สอไปในทางทุจริตตอหนาที่  สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  
สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง  วุฒิสภา 
มีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวย  คือ 
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการการเลือกต้ัง  ผูตรวจการแผนดิน  และกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 
(๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ   พนักงานอัยการ   หรือผู ดํารงตําแหนงระดับสูง   ทั้งนี้   

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรา ๒๗๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติ 
ตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา  ๒๗๐  ออกจากตําแหนงได  คํารองขอดังกลาวตอง
ระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ  ๆ  ใหชัดเจน 



หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา  
มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนสมาชิก
วุฒิสภาออกจากตําแหนงได 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคนมีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอน
บุคคลตามมาตรา  ๒๗๐  ออกจากตําแหนงไดตามมาตรา  ๑๖๔ 

มาตรา ๒๗๒ เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา  ๒๗๑  แลว  ใหประธานวุฒิสภาสงเร่ืองให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

เมื่อไตสวนเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทํารายงาน
เสนอตอวุฒิสภา  โดยในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอกลาวหาตามคํารองขอขอใด 
มีมูลหรือไม  เพียงใด  มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อไดอยางไร  พรอมทั้งระบุขอยุติวาจะใหดําเนินการ
อยางไรดวย 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหา 
ตามคํารองขอขอใดเปนเร่ืองสําคัญ  จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปใหประธานวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อใหพิจารณาไปกอนก็ได 

ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  วาขอกลาวหาใดมีมูล  นับแตวันดังกลาวผูดํารงตําแหนง
ที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติ  และใหประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อ
ดําเนินการตามมาตรา  ๒๗๓  และอัยการสูงสุด  เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป  แตถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล  ใหขอกลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน   เอกสาร  และความเห็นที่คณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได  ใหอัยการสูงสุด
แจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพื่อดําเนินการตอไป  โดยใหระบุ
ขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน  ในกรณีนี้  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติและอัยการสูงสุดต้ังคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง  โดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวน



หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

เทากัน  เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ  แลวสงใหอัยการสูงสุด  เพื่อฟองคดีตอไป  
ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการฟองคดีได  ใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจดําเนินการฟองคดีเองหรือแตงต้ังทนายความใหฟอง
คดีแทนก็ได 

มาตรา ๒๗๓ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา  ๒๗๒  แลว  ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมี 
การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกลาวโดยเร็ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานใหนอกสมัย
ประชุม   ใหประธานวุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อมี 
พระบรมราชโองการเรยีกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ  และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 

มาตรา ๒๗๔ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งตองกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ  มติที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนง  ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหา 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูนั้นพนจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแตวันที่
วุฒิสภามีมติใหถอดถอน  และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใดในทางการเมืองหรือในการรับ
ราชการเปนเวลาหาป 

มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด  และจะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคลดังกลาว 
โดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได  แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

สวนที่  ๔ 
การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 
 

มาตรา ๒๗๕ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  
หรือขาราชการการเมืองอื่น  ถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 



หนา   ๑๐๙ 
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ตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น  
ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  มีอํานาจพิจารณาพิพากษา 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ  ผูใช  หรือ
ผูสนับสนุน   รวมทั้งผูให   ผูขอให   หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคล 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อจูงใจใหกระทําการ  ไมกระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ดวย 

การย่ืนคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการ
ตามมาตรา  ๒๕๐  (๒)  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

ในกรณีที่ผู ถูกกลาวหาตามวรรคหนึ่ง   เปนผู ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรี  
ประธานสภาผูแทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  ผูเสียหายจากการกระทําดังกลาวจะย่ืนคํารอง 
ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตามมาตรา  ๒๕๐  (๒)  
หรือจะย่ืนคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อขอใหต้ังผูไตสวนอิสระตามมาตรา  ๒๗๖  ก็ได   
แตถาผูเสียหายไดย่ืนคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแลว  ผูเสียหาย
จะย่ืนคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาไดตอเมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไมรับดําเนินการไตสวน  ดําเนินการลาชาเกินสมควร  หรือดําเนินการไตสวนแลวเห็นวาไมมี
มูลความผิดตามขอกลาวหา 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวามีเหตุอันควรสงสัย 
วามีกรณีตามวรรคสี่  และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติใหดําเนินการ
ตามมาตรา  ๒๕๐  (๒)  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู   
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามมาตรา  ๒๕๐  (๒)  โดยเร็ว  
ในกรณีนี้  ผูเสียหายจะย่ืนคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคสี่  มิได 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๗๒  วรรคหนึ่ง  วรรคส่ี  และวรรคหา  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๗๖ ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเห็นควรดําเนินการตามคํารองที่ ย่ืน 

ตามมาตรา  ๒๗๕  วรรคส่ี  ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาแตงต้ังผูไตสวนอิสระจากผูซ่ึงมีความ 
เปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ  หรือจะสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกัน
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และปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนตามมาตรา  ๒๕๐  (๒)  แทนการแตงต้ังผูไตสวน
อิสระ  ก็ได 

คุณสมบัติ  อํานาจหนาที่  วิธีการไตสวน  และการดําเนินการอื่นที่จําเปนของผูไตสวนอิสระ  
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เมื่อผูไตสวนอิสระไดดําเนินการไตสวนหาขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทําความเห็นแลว  
ถาเห็นวาขอกลาวหามีมูล  ใหสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา 
เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๒๗๓  และสงสํานวนและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อย่ืนฟองคดีตอ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๗๒  วรรคหา  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗๗ ในการพิจารณาคดี  ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองยึดสํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  หรือของผูไตสวน
อิสระ  แลวแตกรณี  เปนหลักในการพิจารณา  และอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ไดตามที่เห็นสมควร 

วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง   และใหนําบทบัญญัติมาตรา   ๒๑๓   มาใชบัง คับกับการปฏิบั ติหนาที่ของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวยโดยอนุโลม 

บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตาม 
มาตรา  ๑๓๑  มิใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมือง 

มาตรา ๒๗๘ การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก  โดยผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะทุกคนตอง
ทําความเห็นในการวินิจฉัยคดีเปนหนังสือพรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ 

คําส่ังและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปดเผย
และเปนที่สุด  เวนแตเปนกรณีตามวรรคสาม 

ในกรณีที่ผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
มีพยานหลักฐานใหม  ซ่ึงอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ  อาจย่ืนอุทธรณ 
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ตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 

หลักเกณฑการย่ืนอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกา  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด 

หมวด  ๑๓ 
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท  ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น   

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให 
การบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง 
แหงการกระทํา 

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการกระทําผิด
ทางวินัย  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  ใหผูตรวจการแผนดินรายงาน
ตอรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ  แลวแตกรณี  และหากเปนการกระทําผิดรายแรง
ใหสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ  โดยใหถือ
เปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา  ๒๗๐ 

การพิจารณา  สรรหา  กลั่นกรอง  หรือแตงต้ังบุคคลใด  เขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของใน 
การใชอํานาจรัฐ  รวมทั้งการโยกยาย  การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนเงินเดือน  และการลงโทษบุคคลนั้น  
จะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 

มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้  ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจ
หนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙   
วรรคหนึ่ง  และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  และเจาหนาที่ของรัฐ  มีจิตสํานึก 
ในดานจริยธรรม  รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่



หนา   ๑๑๒ 
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รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวล
จริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  วรรคสาม 

ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุ 
อันควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม  ผูตรวจการแผนดิน 
จะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได 

หมวด  ๑๔ 
การปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

มาตรา ๒๘๑ ภายใตบังคับมาตรา  ๑  รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น  และสงเสริม 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ  และมีสวนรวมใน 
การตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ 

ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได  ยอมมีสิทธิจัดต้ังเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๒ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทํา เทาที่ จําเปนและมี
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  โดยตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชน 
ในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม  และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น  หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได 

ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่ง  ใหมีการกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อเปนแนวทางใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเอง  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางในระดับของ
การพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละรูปแบบโดยไม
กระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
รวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก 
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มาตรา ๒๘๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและ
จัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น  และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบาย  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจ
หนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ 
เปนสวนรวมดวย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการ
บริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถิ่นใหจัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจ
หนาที่  จัดต้ังหรือรวมกันจัดต้ังองคการเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่  เพื่อใหเกิด
ความคุมคาเปนประโยชน  และใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง 

ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  เพื่อกําหนดการแบงอํานาจหนาที่
และจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง  โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนตามระดับ
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ  รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบและ
ประเมินผล  โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ  ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และผูทรงคุณวุฒิ  โดยมีจํานวนเทากัน  เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

ใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่น  เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีหลักเกณฑที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแตละชนิด  การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ  การมีรายไดที่เพียงพอกับรายจายตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงระดับข้ันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น  สถานะทางการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  และความย่ังยืนทางการคลังของรัฐ 

ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจหนาที่และการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลว  คณะกรรมการตามวรรคสามจะตองนําเร่ืองดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน 
หาป  เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจหนาที่  และการจัดสรรรายไดที่ไดกระทําไป
แลว  ทั้งนี้  ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสําคัญ 
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การดําเนินการตามวรรคหา  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแลว  
ใหมีผลบังคับได 

มาตรา ๒๘๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกต้ัง 
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  หรือ

มาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่มาจาก 

การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
สมาชิกสภาทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น  มีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละสี่ป 
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  

พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ   หนวยงานของรัฐ   หรือรัฐวิสาหกิจ   หรือของราชการ 
สวนทองถิ่น  และจะมีผลประโยชนขัดกันกับการดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติมิได 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง  หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถิ่นตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ  หรือผูบริหารทองถิ่นพนจาก
ตําแหนงและจําเปนตองมีการแตงต้ังคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว  มิใหนํา
บทบัญญัติวรรคสาม  และวรรคหก  มาใชบังคับ  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสรางการบริหารที่แตกตางจากที่
บัญญัติไวในมาตรานี้  ใหกระทําไดตามที่กฎหมายบัญญัติ  แตคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตองมาจากการเลือกต้ัง 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖๕  มาตรา  ๒๖๖  มาตรา  ๒๖๗  และมาตรา  ๒๖๘  มาใชบังคับ
กับสมาชิกสภาทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  แลวแตกรณี  ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘๕ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเห็นวาสมาชิก
สภาทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
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ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป  ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น  คณะผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้นพนจากตําแหนง  ทั้งนี้  จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ  หลักเกณฑและวิธีการ
เขาชื่อ  การตรวจสอบรายชื่อ  และการลงคะแนนเสียง  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๖ ประชาชนผูมสิีทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อรองขอ
ตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได 

จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ  หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ  รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ  ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวม
ดังกลาวไดดวย 

ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดให
ประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร  และในกรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอ 
จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอน
การกระทํานั้น  หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณ  การใชจาย  และผลการดําเนินงานในรอบป  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
และกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสาม  ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา  ๑๖๘  วรรคหก  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘๘ การแตงต้ังและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พนจากตําแหนง  ตองเปนไปตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละทองถิ่น  โดยการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีมาตรฐานสอดคลองกัน  และอาจไดรับการพัฒนารวมกัน
หรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได  รวมทั้งตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกอน  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 



หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรม
ของขาราชการสวนทองถิ่น  เพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล  
ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งจะตองประกอบดวย   ผูแทนของ 
หนวยราชการที่เกี่ยวของ  ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นและ
ผูทรงคุณวุฒิ  โดยมีจํานวนเทากัน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การโยกยาย  การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนเงินเดือน  และการลงโทษขาราชการและลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  
ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น   

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม  และการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น  และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึง
การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย 

มาตรา ๒๙๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่อยูในเขตพื้นที่ 
(๒) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูนอกเขต

พื้นที่  เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 
(๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
(๔) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 



หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๑๕ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๒๙๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน 
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอ ยูของสภาผู แทนราษฎร   หรือจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา   หรือจากประชาชนผูมี สิทธิ เลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน 
ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

 ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเปลี่ยนแปลงรปูของรัฐ  จะเสนอมิได 

(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณา
เปนสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งข้ันรับหลักการ  ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน
โดยเปดเผย  และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น  ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

(๔) การพิจารณาในวาระที่สองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  ตองจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย 

 การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  ใหถือเอาเสียงขาง
มากเปนประมาณ 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จส้ินแลว  ใหรอไวสิบหาวัน  เมื่อพนกําหนดนี้แลว 
ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย  ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน 
โดยเปดเผย  และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 



หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว  ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมข้ึนทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๕๐  และมาตรา  ๑๕๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๙๒ ใหคณะองคมนตรีซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช รัฐธรรมนูญนี้   
เปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๙๓ ใหสภานิ ติบัญญั ติแห งชา ติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ทําหนาที่รัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรกตามมาตรา  ๑๒๗ 

ในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถาบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให
ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา  เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ในวาระเริ่มแรก  หากปรากฏวาเมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรกตามมาตรา  ๑๒๗  แลว   
แตยังไมมีวุฒิสภา  ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภาตอไป  เวนแตการพิจารณาใหบุคคล 
ดํารงตําแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  จนกวาจะมีวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้  และกิจการใดที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาว  ใหมีผล
เปนการดําเนินการของวุฒิสภา  และในกรณีที่บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติ 
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๔  มาตรา  ๑๐๑  มาตรา  ๑๐๒  มาตรา  ๑๐๖  มาตรา  ๑๐๙  
มาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๓  มาตรา  ๑๑๔  มาตรา  ๑๑๕  มาตรา  ๑๑๙  มาตรา  ๑๒๐  มาตรา  ๑๙๗  วรรคส่ี  
มาตรา  ๒๖๑  และบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่หามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง  มาใชบังคับ
กับการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๕๓  มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย 
โดยอนุโลม 



หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๒๙๔ ใหสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ส้ินสุดลงในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย  หามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญลงสมัคร 
รับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายในสองป  นับแตวันที่พน
จากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๙๕ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง   และร างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ที่ไดรับจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

ในกรณีที่พนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว   แตสภานิติบัญญัติแหงชาติยังพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมแลวเสร็จ  ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
นํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําข้ึนทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายภายในเจ็ดวันเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  โดยถือเสมือนวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว 

ในระหวางที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง   ตามวรรคหนึ่ง   ยังไมมีผลใชบังคับ   
ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ยังคงใชบังคับตอไปจนกวา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใชบังคับ 

มาตรา ๒๙๖ ใหดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวัน  และดําเนินการใหไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จภายใน 
หนึ่งรอยหาสิบวัน   ทั้งนี้   นับแต วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา   ๒๙๕   
มีผลใชบังคับ 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปคร้ังแรกภายหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว 



หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง  สวนระยะเวลาตามมาตรา  ๑๐๑  (๔)  (ก)  ใหใชกําหนดเปน
เวลาหนึ่งป  และระยะเวลาตามมาตรา  ๑๐๑  (๔)  (ค)  และ  (ง)  ใหใชกําหนดเปนสองป 

ในวาระเริ่มแรก   หามมิใหผู เคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงได รับเลือกต้ังเปนคร้ังแรก 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงจะมี
การไดมาเปนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้  และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑๕  (๙)  และมาตรา  ๑๑๖  
วรรคสอง  มาใชบังคับกับผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงไดรับเลือกต้ังคร้ังหลังสุดตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ 

มาตรา ๒๙๗ ในวาระเริ่มแรก  ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระสามปนับแตวัน
เร่ิมตนสมาชิกภาพ  และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใช
บังคับกับบุคคลดังกลาวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุดสมาชิกสภาพ 

มาตรา ๒๙๘ ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
คงเปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญั ติแหงรัฐธรรมนูญนี้   และใหพนจากตําแหนงทั้งคณะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหมตามรัฐธรรมนูญนี้เขารับหนาที่ 

ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๔๙  พนจากตําแหนงทั้งคณะพรอมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูใน 
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ดวย 

มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๗๑  วรรคสอง  มาตรา  ๑๗๒  มาตรา  ๑๗๔  และมาตรา  ๑๘๒  
(๔)  (๗)  และ  (๘)  มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดิน
อยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๙๙ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศ 
ใชรัฐธรรมนูญนี้  เปนผูตรวจการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  และใหคงดํารงตําแหนง
ตอไปจนกว าจะสิ้ น สุดวาระ   โดยให เ ร่ิมนับวาระ ต้ังแต วันที่ พระมหากษัต ริยทรงแตง ต้ั ง   
และใหผูตรวจการแผนดินดังกลาวเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานผูตรวจการแผนดินใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๔๒  วรรคสอง
และวรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหกรรมการการเลือกต้ัง  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  และสมาชิก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  คงดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระ  โดยใหเร่ิมนับวาระต้ังแตวันที่ไดรับแตงต้ัง 

ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้   
คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญนี้  แตถาบุคคลดังกลาวไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใช
บังคับกับบุคคลนั้นในการแตงต้ังกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติข้ึนใหมเปนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ใหบุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ตอไป  จนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้ข้ึนใชบังคับ  เวนแตบทบัญญัติใด 
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้แทน 

มาตรา ๓๐๐ ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  โดยให 
ผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกาเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ผูดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด
เปนรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ  แตใหผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ที่ไดรับเลือกตามมาตรา  ๓๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  
คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ข้ึนใหมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ไดมีการแตงต้ัง
ประธานสภาผู แทนราษฎรและผูนํ าฝ ายค านในสภาผูแทนราษฎรภายหลังจากการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปคร้ังแรกตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

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

ใหบทบัญญั ติมาตรา   ๓๕   วรรคสอง   วรรคสาม   และวรรคสี่   ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญข้ึนใชบังคับ 



หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง  
ใหศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ดําเนินการตอไป  และเมื่อมีการแตงต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญนี้แลว  บรรดาคดีหรือการที่คางดําเนินการนั้นใหโอนไปอยูในอํานาจหนาที่ของศาล
รัฐธรรมนูญที่แตงต้ังข้ึนใหมนั้น 

ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ  ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยได   
แตทั้งนี้  ตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป  นับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๐๑ ให ดํ า เนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผน ดินและผู ว าการ 
ตรวจเงินแผนดินภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่มีการแตงต้ังประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร  ภายหลังจากการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปคร้ังแรกตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  และหากยังไมมีประธานศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการสรรหาตาม
รัฐธรรมนูญนี้  ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

ในระหวางที่ ยังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินเปน 
ผูใชอํานาจหนาที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

มาตรา ๓๐๒ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้มีผลใชบังคับตอไปภายใต
เง่ือนไขที่กําหนดไวในมาตรานี้ 

(๑) พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว าดวยผูตรวจการแผนดินของ รัฐสภา   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยใหประธานผูตรวจการแผนดินเปนผู รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยให
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 



หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยใหประธานศาลฎีกาเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

ใหถือวาการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัติที่ได
ประกาศใชบงัคับในระหวางวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  
มีผลใชบังคับ  เปนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ใหผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง  ดําเนินการปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีที่ยังไมมีผูดํารงตําแหนงที่เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  ระยะเวลาหนึ่งปใหเร่ิมนับต้ังแตวันที่มีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงนั้น 

ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  และให
วุฒิสภาพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

การลงมติใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  โดยใหนําความในวรรคสาม  วรรคส่ี   
และวรรคหา  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๐๓ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการแผนดินภายหลังจาก
การเลือกต้ังทั่วไปเปนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้  ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง
ดังตอไปนี้  ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

(๑) กฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมและคุมครองการใชสิทธิและ
เสรีภาพตามมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๔  บทบัญญัติในสวนที่  ๗  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ของบุคคลและสื่อมวลชน  สวนที่  ๘  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา  สวนที่  ๙  สิทธิในการไดรับบริการ
สาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ  สวนที่  ๑๐  สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน  รวมทั้งกฎหมาย
วาดวยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา  ๕๖  สวนที่  ๑๒  สิทธิชุมชน  กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการ 



หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระตามมาตรา  ๖๑  วรรคสอง  กฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมือง
ตามมาตรา  ๗๘  (๗)  กฎหมายเพื่อจัดต้ังองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา  ๘๑  (๔)  
กฎหมายวาดวยการจัดต้ังสภาเกษตรกรตามมาตรา  ๘๔  (๘)  กฎหมายวาดวยการจัดต้ังกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา  ๘๗  (๔)  และกฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตามมาตรา  ๒๕๖  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา  ๑๗๖ 

(๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา  ๘๐  โดยสงเสริมการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาตามอัธยาศัย  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูตลอดชีวิต  วิทยาลัยชุมชน
หรือรูปแบบอื่น  รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
และสอดคลองกับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลง
นโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา  ๑๗๖ 

(๓) กฎหมายตามมาตรา  ๑๙๐  วรรคหา  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและ
วิธีการดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา   
มีความโปรงใส  มีประสิทธิภาพ  และใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยที่มีความเปนอิสระซ่ึงดําเนินการกอนการเจรจาทําหนังสือสัญญา  โดยไมมีการขัดกัน
ระหวางประโยชนของรัฐกับผลประโยชนของผูศึกษาวิจัยไมวาในชวงเวลาใดของการบังคับใชหนังสือสัญญา
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา  ๑๗๖ 

(๔) กฎหมายตามมาตรา  ๘๖  (๑)  และมาตรา  ๑๖๗  วรรคสาม  ภายในสองปนับแตวันที่
แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา  ๑๗๖ 

(๕) กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  กฎหมายรายไดทองถิ่น  กฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กฎหมายเกี่ยวกับ
ขาราชการสวนทองถิ่น  และกฎหมายอื่นตามหมวด  ๑๔  การปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อใหเปนไป 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ภายในสองปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา  ๑๗๖  
ในการนี้  จะจัดทําเปนประมวลกฎหมายทองถิ่นก็ได 

ในกรณีที่ปรากฏวากฎหมายใดที่ตราข้ึนกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  มีเนื้อหาสาระ
เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้แลว  ใหถือเปนการยกเวนที่จะไมตองดําเนินการตามมาตรานี้อีก 



หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๓๐๔ ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๐๕ ในวาระเริ่มแรก  มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับกับกรณีตาง  ๆ  
ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๔๗  วรรคสอง  มาใชบังคับจนกวาจะมีการตรากฎหมายตาม
มาตรา  ๔๗   จัดต้ังองคกรเพื่อทําหนาที่ จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม   ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแต วันที่แถลงนโยบายตอ รัฐสภา   โดยอยางนอยกฎหมายดังกลาวตองมีสาระสําคัญใหมี
คณะกรรมการเฉพาะดาน  เปนหนวยยอยภายในองคกรนั้น  แยกตางหากจากกัน  ทําหนาที่กํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และมี
รายละเอียดวาดวยการกํากับและคุมครองการดําเนินกิจการ  การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรส่ือสาร
และสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ  แตทั้งนี้ตองไม
กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต   สัมปทาน   หรือสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายที่ไดกระทําข้ึน 
กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  จนกวาการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล 

(๒) ภายใตบังคับมาตรา  ๒๙๖  วรรคสาม  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐๒  (๑๐)  เฉพาะในสวน
ที่เกี่ยวกับการเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา  มาตรา  ๑๑๕  (๙)  และมาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  มาใชบังคับกับ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

(๓) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๔๑  มาใชบังคับกับการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๙๕ 

(๔) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๖๗  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  มาตรา  ๑๖๘  วรรคเกา  
มาตรา  ๑๖๙  เฉพาะกรณีการกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไปกอน  
และมาตรา  ๑๗๐  มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

(๕) การใดที่เกี่ยวกับการจัดทําหรือดําเนินการตามหนังสือสัญญาที่ไดดําเนินการไปแลว 
กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ใหเปนอันใชได  และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙๐  วรรคสาม   
มาใชบังคับ  แตใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙๐  วรรคสาม  มาใชบังคับกับการดําเนินการที่ยังคงคางอยู  
และตองดําเนินการตอไป 



หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๖) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๙  (๒)  มาใชบังคับกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

(๗) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕๕  วรรคหา  และมาตรา  ๒๘๘  วรรคสาม  มาใชบังคับ
ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๐๖ ในวาระเริ่มแรก  ใหผูพิพากษาในศาลฎีกาที่เคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา 
ผูพิพากษาศาลฎีกาซ่ึงมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ  ๒๕๕๐  สามารถปฏิบัติหนาที่ 
ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา  ๒๑๙  ได  ทั้งนี้  จนกวาจะมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 
การกาํหนดหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาอาวุโส 

ภายในหนึ่งปนับแต วันประกาศใช รัฐธรรมนูญนี้ใหตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ 
ใหผูพิพากษาศาลยุติธรรมดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบป  และผูพิพากษาศาลยุติธรรม 
ซ่ึงมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณใดซึ่งไดปฏิบัติหนาที่มาแลวไมนอยกวาย่ีสิบป 
และผานการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่  สามารถขอไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 
ในศาลซึ่งไมสูงกวาขณะดํารงตําแหนงได 

กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  จะตองมีบทบัญญัติใหผูที่จะมีอายุครบ 
หกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณใดในระยะสิบปแรกนับแตวันที่กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ  
ทยอยพนจากตําแหนงที่ดํารงอยูเปนลําดับในแตละปตอเนื่องกันไปและสามารถขอไปดํารงตําแหนง 
ผูพิพากษาอาวุโสตอไปได 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคสอง  และวรรคสาม  ไปใชกับพนักงานอัยการดวย  โดยอนุโลม 
มาตรา ๓๐๗ ใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวัน

ประกาศใช รัฐธรรมนูญนี้   คงดํารงตําแหนงเปนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตอไป  เวนแต 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ  ๒๕๕๐  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในชั้นศาลใดที่ยายไปจากชั้นศาลนั้น  ทั้งนี้  ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๐๘ ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
แตงต้ังคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มีการดําเนินการที่เปนอิสระภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้   โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะการจัดทํากฎหมาย 
ที่จําเปนตองตราขึ้นเพื่ออนุวัติการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  และใหคณะกรรมการดังกลาวจัดทํา



หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

กฎหมายเพื่อจัดต้ังองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย  ตามมาตรา  ๘๑  (๓)  ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  โดยในกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติกําหนดใหมีหนาที่
สนับสนุนการดําเนินการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังดวย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่นที่มีหนาที่ตอง
จัดทํากฎหมายในความรับผิดชอบ 

มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใด  ๆ  ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งการกระทํา
ที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาวไมวากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ใหถือวาการนั้นและ 
การกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

มีชัย  ฤชุพันธุ 
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
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