
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

 
 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
3/30/2011 

 

 

  



สารบัญ 
 

หมวด 1  บทท่ัวไป 

หมวด 2  พระมหากษัตริย 

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

สวนท่ี 1  บทท่ัวไป 

สวนท่ี 2  ความเสมอภาค 

  สวนท่ี 3  สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

สวนท่ี 4  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

สวนท่ี 5  สิทธิในทรัพยสิน 

สวนท่ี 6  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

สวนท่ี 7  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและ

สื่อมวลชน 

สวนท่ี 8  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

สวนท่ี 9  สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 

สวนท่ี 10  สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 

สวนท่ี 11  เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 

สวนท่ี 12  สิทธิชุมชน 

สวนท่ี 13  สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 



หมวด 4  หนาท่ีของชนชาวไทย 

หมวด 5  แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

สวนท่ี 1  บทท่ัวไป 

สวนท่ี 2  แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ 

สวนท่ี 3  แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 

สวนท่ี 4  แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข 

การศึกษา และวัฒนธรรม 

สวนท่ี 5  แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 

สวนท่ี 6  แนวนโยบายดานการตางประเทศ 

สวนท่ี 7  แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 

สวนท่ี 8  แนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม 

สวนท่ี 9  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และ

พลังงาน 

สวนท่ี 10  แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

หมวด 6  รัฐสภา 

สวนท่ี 1  บทท่ัวไป 

สวนท่ี 2  สภาผูแทนราษฎร 

สวนท่ี 3  วุฒิสภา 



สวนท่ี 4  บทท่ีใชแกสภาท้ังสอง 

สวนท่ี 5  การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

สวนท่ี 6  การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

สวนท่ี 7  การตราพระราชบัญญัติ 

สวนท่ี 8  การควบคุมการตรากฎหมายท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

สวนท่ี 9  การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 

หมวด 7  การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

หมวด 8  การเงิน การคลัง และงบประมาณ 

หมวด 9  คณะรัฐมนตรี 

หมวด 10  ศาล 

สวนท่ี 1  บทท่ัวไป 

สวนท่ี 2  ศาลรัฐธรรมนูญ 

สวนท่ี 3  ศาลยุติธรรม 

สวนท่ี 4  ศาลปกครอง 

สวนท่ี 5  ศาลทหาร 

หมวด 11  องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

สวนท่ี 1  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2. ผูตรวจการแผนดิน 



3. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาต ิ

4. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

สวนท่ี 2  องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 

  1. องคกรอัยการ 

  2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

  3. สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

หมวด 12  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

สวนท่ี 1  การตรวจสอบทรัพยสิน 

สวนท่ี 2  การกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

สวนท่ี 3  การถอดถอนจากตําแหนง 

สวนท่ี 4  การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

หมวด 13  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

หมวด 14  การปกครองสวนทองถิ่น 

หมวด 15  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

บทเฉพาะกาล 
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๑ 

   

 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ตราไว ณ วันท่ี 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 

เปนปท่ี 62 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค 2550  พรรษา ปจจุบันสมัย 

จันทรคตินิยม สูกรสมพัตสร สาวนมาส ชุณหปกษ เอกาทสีดิถี สุริยคติกาล สิงหาคม

มาส จตุวีสติมสุรทิน ศุกรวาร โดยกาลบริเฉท 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  

โปรดกระหมอมใหประกาศวาประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดนําความกราบ  

บังคมทูลวา การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดดําเนินวัฒนามากวาเจ็ดสิบหาป ตลอดระยะเวลา  

ท่ีผานมา ไดมีการประกาศใช ยกเลิก และแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหลายคร้ัง  

เพ่ือใหเหมาะสมแกสภาวการณของบานเมืองและกาลสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป  

และโดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2549   

ไดบัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น มีหนาท่ี

จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท้ังฉบับสําหรับเปนแนวทางการปกครองประเทศ  

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนท่ี 47 ก/หนา 1/24 สิงหาคม 2550 



โดยใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางทุกขั้นตอนและนํา  

ความคิดเห็นเหลาน้ันมาเปนขอคํานึงพิเศษในการยกรางและพิจารณาแปรญัตติ  

โดยตอเน่ือง 

 

รางรัฐธรรมนูญฉบับท่ีจัดทําใหมน้ีมีสาระสําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

รวมกันของประชาชนชาวไทย ในการธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ 

การทํานุบํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริยเปน

ประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขเปนวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองท้ังฝายนิติบัญญัติ

และฝายบริหาร ใหมีดุล ยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา 

รวมท้ังใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดยสุจริตเท่ียงธรรม 

 

เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว สภารางรัฐธรรมนูญไดเผยแพร  

ใหประชาชนทราบและจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพ่ือใหความเห็นชอบ  

แกร างรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ  การออกเสียงลงประชามติปรากฏผลวา ประชาชนผูมี  

สิทธิเลือกต้ังโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนํา  

รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงนํา  

รางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือทรงลงพระป รมาภิไธย  

ใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดําริวาสมควร

พระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของมหาชน 

 



จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอม  

ใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับน้ีขึ้นไว ใหใชแทนรัฐธรรมนูญ  

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2549  ซึ่งไดตราไว ณ วันท่ี  

1 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 ต้ังแตวันประกาศน้ีเปนตนไป 

 

ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเปนเอกฉันท ในอันท่ีจะ  

ปฏิบัติตามและพิทักษรักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยน้ี เพ่ือธํารงคงไว  

ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย  และนํามาซึ่ง  

ความผาสุกสิริสวัสด์ิพิพัฒนชัยมงคลอเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแกอาณา  

ประชาราษฎรท่ัวสยามรัฐสีมา สมด่ังพระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการ เทอญ 

 

  



หมวด 1 

บทท่ัวไป 

   

 

มาตรา 1  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบงแยก

มิได 

 

มาตรา 2  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

มาตรา 3  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรง

เปนประมุขทรงใชอํานาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบ ทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญน้ี 

การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตาม

รัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม 

 

มาตรา 4  ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

ของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง 

 

มาตรา 5  ประชาชนชาวไทยไ มวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด  

ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน 

 



มาตรา 6  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของ

กฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี บทบัญญัติน้ันเปนอันใช

บังคับมิได 

 

มาตรา 7  ในเมื่อไมมีบทบัญญั ติแหงรัฐธรรมนูญน้ีบังคับแกกรณีใด  

ใหวินิจฉัยกรณีน้ันไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  



หมวด 2 

พระมหากษัตริย 

   

 

มาตรา 8  องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพ

สักการะ ผูใดจะละเมิดมิได 

ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได 

 

มาตรา 9   พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปน  

อัครศาสนูปถัมภก 

 

มาตรา 10  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 

 

มาตรา 11   พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนา

ฐานันดรศักด์ิและพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

 

มาตรา 12   พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ  

เปนประธานองคมนตรีคนหน่ึงและองคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปน

คณะองคมนตรี 

คณะองคมนตรีมีหนาท่ี ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยใน  

พระราชกรณียกิจท้ังปวงท่ีพระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญน้ี 

 



มาตรา 13  การเลือกและแตงต้ังองคมนตรีหรือการใหองคมนตรีพนจาก

ตําแหนงใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพ ระบรมราชโองการแตงต้ัง

ประธานองคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง 

ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ัง

องคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง 

 

มาตรา 14   องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน ขาราชการซึ่งมีตําแหนง

หรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาท่ีอื่นของรัฐ หรือ สมาชิกหรือ

เจาหนาท่ีของพรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ 

 

มาตรา 15   กอนเขารับหนาท่ี องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปน้ี 

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา

จะจงรักภักดีต อพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต  

เพ่ือประโยชนของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 

มาตรา 16  องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรม

ราชโองการใหพนจากตําแหนง 



มาตรา 17   การแตงต้ังและการใหขาราชการในพระองคและ  

สมุหราชองครักษพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

 

มาตรา 18   ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร  

หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงต้ังผูใดผูหน่ึงเปน

ผูสําเร็จราชก ารแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม  

ราชโองการ 

 

มาตรา 19  ในกรณีท่ีพระมหากษัตริยมิไดทรงแตงต้ังผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคตาม มาตรา 18 หรือในกรณีท่ีพระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงต้ัง

ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น  

ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหน่ึงซึ่งสมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทน

พระองคตอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธาน

รัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงต้ังผูน้ันเปนผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค 

ในระหวางท่ีสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ  

ใหวุฒิสภาทําหนาท่ีรัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง 

 

มาตรา 20   ในระหวางท่ีไมมีผูสําเร็จราชการแ ทนพระองคตามท่ี  

บัญญัติไวใน มาตรา 18 หรือมาตรา 19 ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการ  

แทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 



ในกรณีท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงต้ังตาม มาตรา 18 

หรื อมาตรา 19  ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหประธานองคมนตรีทําหนาท่ี  

ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

ในระหวางท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม  

วรรคหน่ึง หรือในระหวางท่ีประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองค

ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได 

ในกรณีเชนวาน้ี ใหคณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหน่ึงขึ้นทําหนาท่ีประธาน

องคมนตรีเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

 

มาตรา 21  กอนเขารับหนาท่ี ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับ  

การแตงต้ังตาม มาตรา 18  หรือ มาตรา 19  ตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภา  

ดวยถอยคํา ดังตอไปน้ี 

“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดี  

ตอพระมหา กษัตริย (พระปรมาภิไธย ) และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต 

เพ่ือประโยชนของประเทศและประชาชนท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ในระหวางท่ีสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ  

ใหวุฒิสภาทําหนาท่ีรัฐสภาตามมาตราน้ี 

 

มาตรา 22  ภายใตบังคับ มาตรา 23 การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัย

แหงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 2467 

การแกไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ  

พระพุทธศักราช 2467  เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ  



เมื่อมีพระราชดําริประการใด ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไข

เพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือมีพระราชวินิจฉัย  

เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธานองคมนตรีดําเนินการ  

แจงประธานรัฐสภาเพ่ือใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภา  

ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  

ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

ในระหวางท่ีสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ  

ใหวุฒิสภาทําหนาท่ีรัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง 

 

มาตรา 23   ในกรณีท่ีราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณี  

ท่ีพระมหากษัตริยไดทรงแตงต้ังพระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการ  

สืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 2467 แลวใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภา

ทราบ และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือรับทราบและใหประธานรัฐสภา

อัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธาน

รัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 

ในกรณีท่ีราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีท่ีพระมหากษัตริยมิได  

ทรงแตงต้ังพระรัชทายาทไวตามว รรคหน่ึง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบ  

ราชสันตติวงศตาม มาตรา 22 ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอรัฐสภาเพ่ือรัฐสภาให  

ความเห็นชอบ ในการน้ี จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ

แลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศ ขึ้นทรงราชยเปน

พระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 



ในระหวางท่ีสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ  

ใหวุฒิสภาทําหนาท่ีรัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหน่ึงหรือใหความเห็นชอบตาม

วรรคสอง 

 

มาตรา 24  ในระหวางท่ียังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือ

องคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตาม มาตรา 23 ใหประธาน

องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีท่ี

ราชบัลลังกวางลงในระหวางท่ีไดแตงต้ังผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา 18 

หรือมาตรา 19 หรือระหวางเวลาท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค

ตาม มาตรา 20  วรรคหน่ึง ใหผูสําเร็จราชการแทนพระอ งคน้ัน ๆ แลวแตกรณี  

เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป  ท้ังน้ี จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญ  

องคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย 

ในกรณีท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงต้ังไว  

และเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคหน่ึงไมสาม ารถปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไป  

พลางกอน 

ในกรณีท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม  

วรรคหน่ึง หรือทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา 20 วรรคสามมาใชบังคับ 

 

มาตรา 25  ในกรณีท่ีคณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาท่ีตาม มาตรา 19 

หรือมาตรา 23 วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาท่ีตาม มาตรา 20 

วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง หรือ มาตรา 24  วรรคสอง และอยูในระหวางท่ีไมมี  



ประธานองคมนตรีหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหคณะองคมนตรีท่ีเหลืออยู

เลือกองคมนตรีคนหน่ึงเพ่ือทําหนาท่ีประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหนาท่ีตาม  

มาตรา 20 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา 24 วรรคสาม แลวแตกรณี 

 

  



หมวด 3 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

   

 

สวนท่ี 1 

บทท่ัวไป 

   

 

มาตรา 26  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 27   สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโดยชัดแจง  

โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพัน

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ

โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง 

 

มาตรา 28   บุคคลยอมอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิ  

และเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิ ดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษ

ตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว สามารถยก

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีเพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 

บุคคลยอมสามา รถใชสิทธิทางศาลเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม

บทบัญญัติในหมวดน้ีไดโดยตรงหากการใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมาย



บัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวแลว  

ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองน้ันเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ  

ในการใชสิทธิตามความในหมวดน้ี 

 

มาตรา 29  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว 

จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ี

รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาท่ี จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ

และเสรีภาพน้ันมิได 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมาย  

ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม 

 

  



สวนท่ี 2 

ความเสมอภาค 

   

 

มาตรา 30  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง  

ตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง  

ในเร่ืองถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

มาตรการท่ีรัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใช

สิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมตามวรรคสาม 

 

มาตรา 31  บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีอื่นของรัฐ 

และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป เวนแตท่ีจํากัดไวในกฎหมายหรือกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย  

หรือจริยธรรม 

  



สวนท่ี 3 

สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

   

 

มาตรา 32  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ  

ไรมนุษยธรรม จะกระทํามิไดแตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ี

กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรื อไรมนุษยธรรมตาม

ความในวรรคน้ี 

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของ

ศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตาม  

วรรคหน่ึง จะกระทํามิไดเวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีท่ี มีการกระทําซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง 

ผูเสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอ

ศาลเพ่ือใหสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวาน้ัน รวมท้ังจะกําหนดวิธีการตาม

สมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นดวยก็ได 

 

มาตรา 33  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 

บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการท่ีจะอยูอาศัยและครอบครอง

เคหสถานโดยปกติสุข 



การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง  

หรือการตรวจคนเคหสถานหรือในท่ีรโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมาย

ของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา 34  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการ

เลือกถิ่นท่ีอยูภายในราชอาณาจักร 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ

สวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว 

การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิให

บุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได 

 

มาตรา 35  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจน

ความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใด  

ไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว 

เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีท่ีเปน

ประโยชนตอสาธารณะ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจาก

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา 36   บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบ  

ดวยกฎหมาย 



การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน ร วมท้ัง 

การกระทําดวยประการอื่นใดเพ่ือใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารท้ังหลายท่ีบุคคล  

มีติดตอถึงกัน จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม  

อันดีของประชาชน 

 

มาตรา 37  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของ

ศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม 

ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษ  

ตอหนาท่ีของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธร รมอันดีของ

ประชาชน 

ในการใชเสรีภาพตามวรรคหน่ึง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ

กระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุท่ีถือ

ศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม  

ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น 

 

มาตรา 38  การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมา

เปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําได  

ในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาท่ีมี

ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 

  



สวนท่ี 4 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

   

 

มาตรา 39  บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมาย

ท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแก

บุคคลน้ันจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได 

ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 

กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติ

ตอบุคคลน้ันเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 

 

มาตรา 40  บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปน้ี 

(1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง 

(2) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกัน  

ขั้นพ้ืนฐานเร่ือง การไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและ

ตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐาน  

ของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการพิจาร ณาโดยผูพิพากษา  

หรือตุลาการท่ีน่ังพิจารณาคดีครบองคคณะ และการไดรับทราบเหตุผลประกอบ  

คําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําสั่ง 

(3) บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง 

รวดเร็ว และเปนธรรม 

(4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยาน  

ในคดีมีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 



รวมท้ังสิทธิในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมให

ถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 

(5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไ ดรับ  

ความคุมครอง และความชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐ  สวนคาตอบแทน  

คาทดแทน และคาใชจายท่ีจําเปน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิ

ไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยาง เหมาะสม และยอมมีสิทธิ

ไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

(7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือ  

การพิจารณาคดีท่ีถูกตองรวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ 

การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสม ควร การไดรับความชวยเหลือ

ในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 

(8 ) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย  

อยางเหมาะสมจากรัฐ 

 

  



สวนท่ี 5 

สิทธิในทรัพยสิน 

   

 

มาตรา 41  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขต

แหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวาน้ียอมเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดก  

ยอมเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา 42  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค 

การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง 

การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม 

การปฏิรูปท่ีดิน การอนุรัก ษโบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร หรือเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรมภายในเวลาอันควร

แกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับความเสียหายจากการเวนคืนน้ัน  

ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหน่ึงตองกําหนดใหอย างเปนธรรม  

โดยคํานึงถึงราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด การไดมา สภาพและท่ีต้ังของ

อสังหาริมทรัพย ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนท่ีรัฐและผูถูกเวนคืน

ไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืน 



กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงก ารเวนคืนและ

กําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพ่ือการน้ันภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการ

เรียกคืนคาทดแทนท่ีชดใชไป ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  



สวนท่ี 6 

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

   

 

มาตรา 43  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ

อาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  

หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษา

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 

การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรม  

ในการแขงขัน 

 

มาตรา 44   บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและ  

สวัสดิภาพในการทํางานรวมท้ังหลักประกันในการดํารงชีพท้ังในระหวางการทํางาน

และเมื่อพนภาวะการทํางาน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  



สวนท่ี 7 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 

   

 

มาตรา 45   บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด  

การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ  

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุมครองสิทธิ 

เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น 

เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันหรือ

ระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตาม

มาตราน้ี จะกระทํามิได 

การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเสนอขาวสารหรือแสดง  

ความคิดเห็นท้ังหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือลิดรอน

เสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง 

การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาท่ีตรวจกอนนําไปโฆษณา  

ในหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาท่ี

ประเทศอยูในภาวะสงคราม แตท้ังน้ีจะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 



การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชน

อื่นของเอกชนรัฐจะกระทํามิได 

 

มาตรา 46  พนักงานหรือลูกจางของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาว

และแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการน้ัน แตตองไมขัดต อ

จริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดต้ังองคกรเพ่ือปกปองสิทธิ เสรีภาพ

และความเปนธรรม รวมท้ังมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ 

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่อ มวลชนอื่น ยอมมี

เสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหน่ึง 

การกระทําใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง เจาหนาท่ีของรัฐ หรือเจาของกิจการ อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซง  

การเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของ บุคคลตามวรรคหน่ึง  

หรือวรรคสอง ใหถือวาเปนการจงใจใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ 

เวนแตเปนการกระทําเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบ

วิชาชีพ 

 

มาตรา 47  คล่ืนความถี่ท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และโทรคมนาคมเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ 



ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหน่ึงทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถี่  

ตามวรรคหน่ึง และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคม  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึ งประโยชนสูงสุดของประชาชน  

ในระดับชาติและระดับทองถิ่น ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ 

ประโยชนสาธารณะอื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมท้ังตองจัดให  

ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพ่ือปองกันมิให

มีการควบรวมการครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง

หรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือ

ปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายของประชาชน 

 

มาตรา 48  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือถือหุน

ในกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม มิได  

ไมวาในนามของตนเองหรือใหผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน  

หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมท่ีสามารถบริหารกิจการ

ดังกลาวไดในทํานองเดียวกับการเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาว 

 

  



สวนท่ี 8 

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

   

 

มาตรา 49  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา  

สิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 

ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับ

สิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ

บุคคลอื่น 

การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือก

ของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรู ตลอดชีวิต ยอมไดรับ  

ความคุมครองและสงเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

 

มาตรา 50  บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 

การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัย  

ตามหลักวิชาการยอมไดรับความคุมครอง  ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดตอหนาท่ีของพลเมืองหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

  



สวนท่ี 9 

สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 

   

 

มาตรา 51  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข 

ท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจาก  

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งตองเปนไปอยาง

ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยาง

เหมาะสมโดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ 

 

มาตรา 52  เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับกา รพัฒนา

ดานรางกาย จิตใจและสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  

โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ 

เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครอง  

จากรัฐ ใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม ท้ังมีสิทธิได รับ

การบําบัดฟนฟูในกรณีท่ีมีเหตุดังกลาว 

การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว 

จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือสงวน

และรักษาไวซึ่งสถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลน้ัน 

เด็กและเยาวชนซึ่งไมมี ผูดูแลมีสิทธิไดรับการเล้ียงดูและการศึกษาอบรม  

ท่ีเหมาะสมจากรัฐ 



มาตรา 53  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอ

แกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ  

อยางสมศักด์ิศรี และความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

 

มาตรา 54  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชน

จากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือท่ีเหมาะสม

จากรัฐ 

บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

 

มาตรา 55  บุคคลซึ่งไรท่ีอยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชี พ 

ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

 

  



สวนท่ี 10 

สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 

   

 

มาตรา 56  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสาร

สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารน้ันจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ 

ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุ มครองของบุคคลอื่น 

หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา 57  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวย

ราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือ

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดท่ีเกี่ยวกั บตนหรือชุมชนทองถิ่น  

และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือนําไปประกอบการ

พิจารณาในเร่ืองดังกลาว 

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน

อสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในท่ีดิน และการออก

กฎท่ีอาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการ  

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางท่ัวถึงกอนดําเนินการ 

 



มาตรา 58  บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของ

เจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิ

และเสรีภาพของตน 

 

มาตรา 59  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวรองทุกขและไดรับแจงผลการ

พิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 

 

มาตรา 60  บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล ใหรับผิด

เน่ืองจาก การกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง

ของหนวยงานน้ัน 

 

มาตรา 61  สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง  

ในการไดรับขอมูลท่ีเปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพ่ือใหไดรับการแกไขเยียวยา

ความเสียหาย รวมท้ังมีสิทธิรวมตัวกันเพ่ือพิทักษสิทธิของผูบริโภค 

ใหมีองคการเพ่ือการคุมครองผูบริโภคท่ีเปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซึ่ง

ประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาท่ีใหความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ

หนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็ นในการ

กําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือคุมครองผูบริโภครวมท้ังตรวจสอบและรายงานการกระทํา

หรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค  ท้ังน้ี ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณ

ในการดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย 

 



มาตรา 62  บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการ

ปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ 

บุคคลซึ่งใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐหรือ

หนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงาน

ของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐยอมไดรับความคุมครอง 

 

  



สวนท่ี 11 

เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 

   

 

มาตรา 63  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพ่ือคุมครองความ

สะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวาง

เวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน

หรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 

มาตรา 64   บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม  

สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือ  

หมูคณะอื่น 

ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับ

บุคคลท่ัวไป แตท้ังน้ีตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและ

ความตอเน่ืองในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแต  

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวม

ของประชาชน เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ  

เพ่ือปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 

 



มาตรา 65  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดต้ังพรรคการเมือง  

เพ่ือสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือดําเนินกิจกรรมในทาง

การเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณน้ันตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี 

การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมื อง 

ตองสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง 

กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนท่ีกําหนด

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคก ารเมือง ซึ่งเห็นวามติหรือ

ขอบังคับในเร่ืองใดของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิกอยูน้ันจะขัดตอสถานะและการ

ปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือขัดหรือแยงกับ

หลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยง

กับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  

ทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับน้ันเปนอันยกเลิกไป 

 

  



สวนท่ี 12 

สิทธิชุมชน 

   

 

มาตรา 66  บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่น

ด้ังเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม

อันดีของทองถิ่นและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล อม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางสมดุลและย่ังยืน 

 

มาตรา 67  สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ 

บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชี พ 

อยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน  

อยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  

จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทน

องคการเอกชนดานสิ่งแว ดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการ

การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็น

ประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว 



สิทธิของชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรอื่นของรัฐท่ีเปน นิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตาม

บทบัญญัติน้ี ยอมไดรับความคุมครอง 

 

  



สวนท่ี 13 

สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

   

 

มาตรา 68  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลาง  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

ตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ  

ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี มิได 

ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหน่ึง ผูทราบ  

การกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและ  

ย่ืนคําร องขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตท้ังน้ี  

ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการ

ตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

ในกรณี ท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม  

ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของ  

พรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะท่ีกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนระยะเวลาหาป  

นับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกลาว 

 

มาตรา 69   บุคคลยอมมีสิทธิ ตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ  

ท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม

วิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี 

 



หมวด 4 

หนาท่ีของชนชาวไทย 

   

 

มาตรา 70  บุคคลมีหนาท่ีพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 71  บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ 

และปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

มาตรา 72  บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําให  

ไมอาจไปใชสิทธิไดยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ังและการอํานวยความสะดวกในการไป

เลือกต้ัง ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา 73  บุคคลมีหนาท่ีรับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและ

บรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ 

ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 



มาตรา 74  บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาท่ีอื่นของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมอํานวยความสะดวก และใหบริการแก

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวของกับประชาชน 

บุคคลตามวรรคหน่ึงตองวางตนเปนกลางทางการเมือง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาท่ี  

ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง บุคคลผูมีสวนไดเสียยอ มมีสิทธิขอใหบุคคลตาม  

วรรคหน่ึง หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ชี้แจง แสดงเหตุผล และ  

ขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองได 

 

  



หมวด 5 

แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

   

 

สวนท่ี 1 

บทท่ัวไป 

   

 

มาตรา 75   บทบัญญัติในหมวดน้ีเปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการ  

ตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 

ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการ

แผนดินตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพ่ือบริหาร

ราชการแผนดินใหเปนไปตามแน วนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงาน

แสดงผลการดําเนินการ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหน่ึงคร้ัง 

 

มาตรา 76   คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  

เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของ

การบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการ  

ตรากฎหมายท่ีจําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการ

แผนดิน 

 

  



สวนท่ี 2 

แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ 

   

 

มาตรา 77  รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช 

อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมีกําลังทหาร  

อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจําเปน และเพียงพอ เพ่ือพิทักษรักษา  

เอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแห งชาติ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

และเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 

  



สวนท่ี 3 

แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 

   

 

มาตรา 78  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการ

แผนดิน ดังตอไปน้ี 

(1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ  

และความมั่นคงของประเทศอยางย่ังยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

(2) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่ น 

ใหมีขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนา

ประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด  

เพ่ือประโยชนของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจ  

ในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการ

ดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถิ่น  

ใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอม ใหเปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน  

ในจังหวัดน้ัน 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ

จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน 



เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงาน

ของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพ่ือใหการจัดทําและ  

การใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

(6) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการ

อยางเปนอิสระ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 

(7) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมท้ั งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมือง  

ท่ีมีความเปนอิสระ เพ่ือติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 

(8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐไดรับสิทธิประโยชน  

อยางเหมาะสม 

 

  



สวนท่ี 4 

แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 

   

 

มาตรา 79  รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปน

ศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอ่ืน ท้ังตองสงเสริม

ความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมท้ัง

สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพ่ือเ สริมสรางคุณธรรมและพัฒนา  

คุณภาพชีวิต 

 

มาตรา 80   รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม  

การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปน้ี 

(1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและ  

ใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางแ ละพัฒนา

ความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมท้ังตองสงเคราะหและ  

จัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะ

ยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได 

(2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเนนการสรางเ สริม

สุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะท่ีย่ังยืนของประชาชน รวมท้ังจัดและสงเสริมใหประชาชน

ไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริม  

ใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข  

โดยผูมีหนาท่ีใหบริการดังกลาวซึ่ งไดปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม 

ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 



(3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ  

ทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการ

ศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให มีการพัฒนาคุณภาพ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมท้ัง

ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน

สวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

(4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรปกครอง  

สวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการ  

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับ

แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

(5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิ ทยาการแขนงตาง ๆ และ

เผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

(6) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก 

และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดี

งามและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

  



สวนท่ี 5 

แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 

   

 

มาตรา 81  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการ

ยุติธรรม ดังตอไปน้ี 

(1) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง 

รวดเร็วเปนธรรม และท่ัวถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมาย

แกประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม

ใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการ

ยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

(2) คุมครองสิทธิและเสรีภาพขอ งบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ท้ังโดย

เจาหนาท่ีของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยาง

เทาเทียมกัน 

(3) จัดใหมีกฎหมายเพ่ือจัดต้ังองคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายท่ีดําเนินการ

เปนอิสระเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงกฎห มาย

ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญโดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีไดรับผลกระทบจาก

กฎหมายน้ันประกอบดวย 

(4) จัดใหมีกฎหมายเพ่ือจัดต้ังองคกรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ี

ดําเนินการเปนอิสระ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กับกระบวนการยุติธรรม 

(5) สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนท่ีใหความชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 



สวนท่ี 6 

แนวนโยบายดานการตางประเทศ 

   

 

มาตรา 82   รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับ  

นานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติ

ตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี รวมท้ังตามพันธกรณีท่ีได

กระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ 

รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวกับนานาประเทศ 

ตลอดจนตองใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 

 

  



สวนท่ี 7 

แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 

   

 

มาตรา 83  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มาตรา 84  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปน้ี 

(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแ บบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด 

และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรา

กฎหมายและกฎเกณฑท่ีควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับความจําเปน

ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน  

เวนแตมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน

สวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 

(2) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 

ควบคูกับการประกอบกิจการ 

(3) ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนเสถีย รภาพ

และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี

อากรใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ

สังคม 

(4) จัดใหมีการออมเพ่ือการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาท่ี

ของรัฐอยางท่ัวถึง 



(5) กํากับใหการประกอบกิจการ มีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 

ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค 

(6) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริม

และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ัง

สงเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพ่ือใชในการ

ผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ 

(7) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี 

จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีท่ีผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน 

จัดระบบประกันสังคม รวมท้ังคุมครองใ หผูทํางานท่ีมีคุณคาอยางเดียวกันไดรับ

คาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการท่ีเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ 

(8) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด 

สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมของ

เกษตรกรในรูปของสภา เกษตรกรเพ่ือวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน

รวมกันของเกษตรกร 

(9) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการ

รวมกลุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดท้ังการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือดําเนิน

กิจการดานเศรษฐกิจ 

(10) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอันจํา เปนตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิให

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาด

ของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ 

(11) การดําเนินการใดท่ีเปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายขั้นพ้ืนฐานของ

กิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือ



เพ่ือความมั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของ  

นอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได 

(12) สงเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง รวมท้ัง 

การดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสงท้ังภายในและระหวางประเทศ 

(13) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจท้ังในระดับชาติ

และระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง 

(14 ) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการ เกษตรเพ่ือใหเกิด

มูลคาเพ่ิมในทางเศรษฐกิจ 

 

  



สวนท่ี 8 

แนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

   

 

มาตรา 85   รัฐตอง ดําเนินการตามแนวนโยบายดานท่ีดิน  

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดหลักเกณฑการใชท่ีดินใหครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยใหคํานึงถึง

ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชน

ทองถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนด

มาตรฐานการใชท่ีดินอยางย่ังยืน โดยตองใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจาก

หลักเกณฑการใชท่ีดินน้ันมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

(2) กระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกร  

มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอยางท่ัวถึงโดยการปฏิรูปท่ีดิน

หรือวิธีอื่น รวมท้ังจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางพอเพียงและเหมาะสม

แกการเกษตร 

(3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

อยางย่ังยืน 

(4) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่น

อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ท้ังต องใหประชาชนมีสวนรวมในการ

สงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุล 



(5) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย  

สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

 

  



สวนท่ี 9 

แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน 

   

 

มาตรา 86   รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร 

ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน ดังตอไปน้ี 

(1) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือการน้ี จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 

คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผล

การศึกษาและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากร

ท่ีเหมาะสม รวมท้ังเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และ

สนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต 

(2) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพ่ือใหเกิดความรูใหม รักษาและ

พัฒนาภูมิ ปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมท้ังใหความคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา 

(3) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงาน

ทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

 

  



สวนท่ี 10 

แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

   

 

มาตรา 87  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน ดังตอไปน้ี 

(1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทาง

การ เมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการ

สาธารณะ 

(3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ  

การใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพ  

ท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 

(4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมี

กฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือชวยเหลือการดําเนินกิจกรรม

สาธารณะของชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนท่ีรวมตัวกัน

ในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ ความตองการ

ของชุมชนในพ้ืนท่ี 

(5) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ัง

สงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 



การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตราน้ีตอ งคํานึงถึงสัดสวนของหญิง

และชายท่ีใกลเคียงกัน 

  



หมวด 6 

รัฐสภา 

   

 

สวนท่ี 1 

บทท่ัวไป 

   

 

มาตรา 88  รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติ  

แหงรัฐธรรมนูญน้ี 

บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกัน

มิได 

 

มาตรา 89  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา

เปนรองประธานรัฐสภา 

ในกรณีท่ีไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎร  

ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีประธานรัฐสภาได  ใหประธานวุฒิสภาทําหนาท่ี

ประธานรัฐสภาแทน 

ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี และดําเนิน

กิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ 

ประธานรัฐสภาและผูทําหนาท่ีแทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลาง  

ในการปฏิบัติหนาท่ี 



รองประธานรั ฐสภามีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี  

และตามท่ีประธานรัฐสภามอบหมาย 

 

มาตรา 90   รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ  

รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือน วาไดทรงลง

พระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญน้ีแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับ

เปนกฎหมายตอไป 

 

มาตรา 91   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 

ไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา  

มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภ าท่ีตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิก  

คนใดคนหน่ึงแหงสภาน้ันสิ้นสุดลงตาม มาตรา 106 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) หรือ 

(11) หรือมาตรา 119 (3) (4) (5) (7) หรือ (8) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภา  

ท่ีไดรับคํารองสงคํารองน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิก

ผูน้ันสิ้นสุดลงหรือไม 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยน้ันไป

ยังประธานแหงสภาท่ีไดรับคํารองตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกา รการเลือกต้ังเห็นว าสมาชิกภาพขอ สมาชิก  

สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหน่ึงมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหน่ึง  

ใหสงเร่ืองไปยังประธานแหงสภาท่ีผูน้ันเปนสมาชิก และใหประธานแหงสภาน้ันสงเร่ือง

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 



มาตรา 92  การออกจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภาภายหลังวันท่ีสมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา

สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลง ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการ  

ท่ีสมาชิกผูน้ันไดกระทําไปในหนาท่ีสมาชิกรวมท้ังการไดรับเงินป ระจําตําแหนงหรือ

ประโยชนตอบแทนอยางอื่นกอนท่ีสมาชิกผูน้ันออกจากตําแหนง หรือกอนท่ีประธาน

แหงสภาท่ีผูน้ันเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแลวแตกรณี  

เวนแตในกรณีท่ีออกจากตําแหนงเพราะเหตุท่ีผูน้ันไดรับเลือกต้ังหรือสรรหามา  

โดยไมชอบดวยพระ ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ใหคืนเงินประจําตําแหนง

และประโยชนตอบแทนอยางอื่นท่ีผูน้ันไดรับมาเน่ืองจากการดํารงตําแหนงดังกลาว 

  



สวนท่ี 2 

สภาผูแทนราษฎร 
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๒  สภาผูแทนราษฎรประกอบด วยสมาชิกจํานวน หารอย คน 

โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังจํานวน สามรอยเจ็ดสิบหา

คนคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อจํานวนหน่ึงรอยย่ีสิบหาคน 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง

และลับ โดยใหใชบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบละหน่ึงใบ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไม วาดวยเหตุใด  

และยังมิไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงท่ีวาง  

ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาท่ีมีอยู 

ภายใตบังคับ มาตรา 109 (2) ในกรณีท่ีมีเหตุใด ๆ ทําใหในระหวางอายุ  

ของสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิ กซึ่งไดรับเลือกต้ัง แบบบัญชีรายชื่อ มีจํานวนไมถึง หน่ึง

รอยย่ีสิบหาคน ใหสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ัง แบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิก

เทาท่ีมีอยู 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณใด ๆ ทําใหการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังใดมีจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึงหารอยคน แตมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของ

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด ใหถือวาสมาชิกจํานวนน้ันประกอบเปนสภา

                                                 
๒
 มาตรา ๙๓ แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 



ผูแทนราษฎร แตตองดําเนินการใหมีสม าชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบจํานวนท่ีบัญญัติ

ไวในรัฐธรรมนูญน้ี ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันและใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา อายุ

ของสภาผูแทนราษฎรท่ีเหลืออยู 
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๓  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง

แบบแบงเขตเลือกต้ัง ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัคร  

รับเลือกต้ังไดเขตละหน่ึงคน 

การคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหน่ึงคน  ใหคํานวณจากจํานวน

ราษฎรท้ังประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการ

เลือกต้ังเฉล่ียดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามรอยเจ็ดสิบหาคน 

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีแตละจังหวัดจะพึงมี ใหนําจํานวนราษฎร

ตอสมาชิกหน่ึงคนท่ีคํานวณไดตามวรรคสองมาเฉล่ียจํานวนราษฎรในจังหวัดน้ัน  

จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหน่ึงคนตามวรรคสอง  ใหมี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดน้ันไดหน่ึงคน  จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวน

ราษฎรตอสมาชิกหน่ึงคน  ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดน้ันเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง

คนทุกจํานวนราษฎรท่ีถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหน่ึงคน 

เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตามวรรคสามแลว  

ถาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังไมครบสามรอยเจ็ดสิบหาคน  จังหวัดใดมีเศษท่ี

เหลือจากการคํานวณตา มวรรคสามมากท่ีสุด  ใหจังหวัดน้ันมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงคน  และใหเพ่ิมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัด

ท่ีมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณตามวรรคสามในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบ

จํานวนสามรอยเจ็ดสิบหาคน 

                                                 
๓
 มาตรา ๙๔ แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 



จังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรไดไมเกินหน่ึงคน  ใหถือ

เขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง  และจังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได

เกินหน่ึงคน  ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกต้ังมีจํานวนเทาจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงมี  โดยจัดใหแตละเขตเลือกต้ังมีจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรห น่ึงคน  และในกรณีท่ีจังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกต้ัง

มากกวาหน่ึงเขต  ตองแบงพ้ืนท่ีของเขตเลือกต้ังแตละเขตใหติดตอกัน  และตองให

จํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน 

ใหดําเนินการนับคะแนนท่ีหนวยเลือกต้ัง  และใหสงผลการนับคะแนนของ

หนวยเลือกต้ังน้ันไปรวมท่ีเขตเลือก ต้ัง เพ่ือนับคะแนนรวม แลวใหประกาศผลการนับ

คะแนนโดยเปดเผย  ณ สถานท่ีแหงใดแหงหน่ึงแตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกต้ังน้ัน

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  เวนแตเปนกรณีท่ีมีความจําเปนเฉพาะทองท่ี  

คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดใหนับคะแนน  รวมผลการนับคะแนน  และ

ประกาศผลการนับคะแนนเปนอยางอื่นก็ได   ท้ังน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา 
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๔  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ใหผู

มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีพรรค

การเมืองจัดทําขึ้น โดยใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อ

ใดบัญชีรายชื่อหน่ึงเพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกต้ัง 

 

                                                 
๔
 มาตรา ๙๕ แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
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๕  บัญชี รายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา  ๙๕ ใหพรรค

การเมืองจัดทําขึ้นพรรคการเมืองละหน่ึงบัญชี ไมเกินบัญชีละหน่ึงรอยย่ีสิบหาคน  และ

ใหย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังกอนวันเปดสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกซึ่งมาจากการ

เลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง 

บัญชีรายชื่อผูสมัครรั บเลือกต้ังของพรรคการเมืองใดท่ีไดย่ืนไวแลว  ถา

ปรากฏวากอนหรือในวันเลือกต้ังมีเหตุไมวาดวยประการใดท่ีมีผลทําใหบัญชีรายชื่อ

ของพรรคการเมืองน้ันมีจํานวนผูสมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อไมครบตามจํานวน

ท่ีพรรคการเมืองน้ันไดย่ืนไว  ใหถือวาบัญชีรายชื่อของพ รรคการเมืองน้ันมีจํานวน

ผูสมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อเทาท่ีมีอยู  และในกรณีน้ีใหถือวาสภาผูแทนราษฎร

ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาท่ีมีอยู 

 

มาตรา 97 5

๖  การจัดทําบัญชีผูรับสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมือง

สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(๑) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังตองประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับ

เลือกต้ังจากภูมิภาคตาง ๆ อยางเปนธรรม และตองคํานึงถึงโอกาส สัดสวนท่ีเหมาะสม

และความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย 

(๒) รายชื่อในบัญชีตองไมซ้ํากับบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองอื่นจัดทําขึ้น  

และไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังตามมาตรา ๙๔ และ 

(๓) จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข 

 

                                                 
๕
 มาตรา ๙๖ แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

๖
 มาตรา ๙๗ แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 



มาตรา 98 6

๗  การคํานวณสัดสวนผูสมัครรับเลือกต้ังตามบัญชีรายชื่อของ

แตละพรรคการเมืองท่ีจะไดรับเลือกต้ัง  ใหนําคะแนนท่ีแตละพรรคการเมืองไดรับการ

เลือกต้ังมารวมกันท้ังประเทศแลวคํานวณเพ่ือแบงจํานวนผูท่ีจะไดรับเลือกของแตละ

พรรคการเมือง เปนสัดสวนท่ีสัมพันธกันโดยตรงกับจํานวนคะแนนรวมขางตน  โดยให

ผูสมัครรับเลือกต้ังซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองไดรับเลือกตาม

เกณฑคะแนนท่ีคํานวณไดเรียงตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง

น้ัน   ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๔ วรรคหก  มาใชบังคับกับการนับคะแนนการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดวยโดยอนุโลม   ท้ังน้ี  

คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจกําหนดใหมีการรวมผลการนับคะแนนเบื้องตน ท่ีจังหวัด

กอนก็ได 

  

                                                 
๗

 มาตรา ๙๘ แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 



มาตรา 99  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

(1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  

ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี 1 มกราคมของปท่ีมี  

การเลือกต้ัง และ 

(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  

เกาสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งอยูนอกเขตเลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  

หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึ ง 

วันเลือกต้ัง หรือมีถิ่นท่ีอยูนอกราชอาณาจักรยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา 

 

มาตรา 100   บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปน้ีในวันเลือกต้ัง เปนบุคคล

ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 

(1) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(2) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

(3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 

(4) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 

  



มาตรา 101  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันเลือกต้ัง 

(3) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแตเพียงพรรคเดียว

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง เวนแตในกรณีท่ีมี  

การเลือกต้ังท่ัวไปเพราะเหตุยุบสภา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หน่ึงแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง 

(4) ผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง ตองมีลักษณะอยางใดอยาง

หน่ึงดังตอไปน้ีดวย 

(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังมาแลวเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 

(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 

(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 

(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับ

เลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 

(5)7

๘ (ยกเลิก) 

(6) คุณสมบัติอื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 

                                                 
๘
 มาตรา ๑๐๑(๕) ยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 



มาตรา 102  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปน้ี เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ

สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(1) ติดยาเสพติดใหโทษ 

(2) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(3) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรตามมาตรา 100 (1) (2) หรือ (4) 

(4) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(5 ) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป  

ในวันเลือกต้ัง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ 

(7) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

(8) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการ

การเมือง 

(9) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(10) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุด

ลงแลวยังไมเกินสองป 

(11 ) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาท่ีอื่นของรัฐ 



(12) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ การเลือกต้ัง ผูตรวจการ

แผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงิน

แผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(13 ) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม  

มาตรา 263 

(14) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

 

มาตรา 103   พรรคการเมืองท่ีสงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกต้ัง  

ในการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใด ตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกต้ังใหครบจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจะพึงมีไดในเขตเลือกต้ังน้ัน และจะสงเกิ นจํานวนดังกลาว

มิได 

เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกต้ังครบจํานวนตาม  

วรรคหน่ึงแลวแมภายหลังจะมีจํานวนลดลงจนไมครบจํานวน ไมวาดวยเหตุใด  

ใหถือวาพรรคการเมืองน้ันสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกต้ังครบจํานวนแลว 

เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรั บเลือกต้ังแลว พรรคการเมือง

น้ันหรือผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองน้ัน จะถอนการสมัครรับเลือกต้ังหรือ

เปล่ียนแปลงผูสมัครรับเลือกต้ังมิได 

 

มาตรา 104  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวัน

เลือกต้ัง 

ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการควบรวม พรรคการเมืองท่ีมี

สมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได 

 



มาตรา 105   สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเร่ิมต้ังแต  

วันเลือกต้ัง 

 

มาตรา 106  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภา

ผูแทนราษฎร 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 101 

(5) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 102 

(6) กระทําการอันตองหามตามมาตรา 265 หรือมาตรา 266 

(7) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองท่ีตน

เปนสมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของท่ีประชุมรวมของ

คณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัด  

พรรคการเมืองน้ัน ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก  

ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาสิ้นสุดสมา ชิกภาพนับแตวันท่ีลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ

เวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน้ันไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน

นับแตวันท่ีพรรคการเมืองมีมติ คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตาม มาตรา 65  

วรรคสาม ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลา วมิไดมีลักษณะตาม มาตรา 65  

วรรคสาม ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตาม มาตรา 65  วรรคสาม  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน้ันอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 



(8) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมี

คําสั่งยุบพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน้ันเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปน

สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง ใน

กรณีเชนน้ีใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดหกสิบวันน้ัน 

(9) วุฒิสภามีมติตาม มาตรา 274 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือศาล

รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตาม มาตรา 91 หรือศาลฎีกามีคําสั่งตาม

มาตรา 239 วรรคสอง ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันท่ีวุฒิสภา  

มีมติหรือศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่งแลวแตกรณี 

(10) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม

ท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหน่ึงรอยย่ีสิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธาน  

สภาผูแทนราษฎร 

(11 ) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ  

เวนแตเปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 

มาตรา 107  เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะ

ไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการ

เลือกต้ังท่ัวไป ซึ่งตองกําหน ดวันเลือกต้ังภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีอายุของสภา

ผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกต้ังน้ันตองกําหนดเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

 

มาตรา 108   พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภา

ผูแทนราษฎรเพ่ือใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม 



การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวัน

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกต้ังท่ัวไปภายในระยะเวลาไมนอย

กวาสี่สิบหาวันแตไมเกินหกสิบวันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร และวันเลือกต้ังน้ัน

ตองกําหนดเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงคร้ังเดียวในเหตุการณเดียวกัน 

 

มาตรา 109  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่น

ใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภา

ผูแทนราษฎร ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแท นราษฎรท่ีมาจากการเลือกต้ัง

แบบแบงเขตเลือกต้ัง ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงท่ีวาง

ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงน้ันวาง เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะ

เหลือไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน 

(2) 8

๙ ในกรณีท่ีเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ี มาจากการเลือกต้ัง

แบบบัญชีรายชื่อ  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปใน

บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองน้ันเล่ือนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน

ตําแหนงท่ีวาง โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีตําแหนง

น้ันวางลง  เวนแตไมมีรายชื่อเหลืออยูในบัญชีท่ีจะเล่ือนขึ้นมาแทนตําแหนงท่ีวาง  ให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

 

มาตรา 110   ภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว 

พระมหากษัตริยจะทรงแตงต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองใน

                                                 
๙
 มาตรา ๑๐๙(๒) แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 



สภาผูแทนราษฎรท่ีสมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และมี

จํานวนมากท่ีสุดในบรรดาพรรคการเมืองท่ีสมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตํา แหนงรัฐมนตรี 

แตไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร

ในขณะแตงต้ัง เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีท่ีไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะท่ีกําหนดไว

ตามวรรคหน่ึง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคก ารเมืองซึ่งไดรับเสียง

สนับสนุนขางมากจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองท่ีสมาชิกในสังกัดของ

พรรคน้ันมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีท่ีมี

เสียงสนับสนุนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระ บรมราชโองการ

แตงต้ังผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติ

ดังกลาวในวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง และใหนําบทบัญญัติ มาตรา 124  วรรคสี่  

มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนน้ีพระมหากษัตริยจะไดทรงแตงต้ังผูนําฝายคา น 

ในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวาง 

  



สวนท่ี 3 

วุฒิสภา 

   

 

มาตรา 111  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนรวมหน่ึงรอยหาสิบคน 

ซึ่งมาจากการเลือกต้ังในแตละจังหวัด จังหวัดละหน่ึงคน และมาจากการสรรหาเทากับ

จํานวนรวมขางตนหักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ัง 

ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดจังหวัดในระหวางวาระของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมา

จากการเลือกต้ังใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมิไดมี

การเลือกต้ังหรือสรรหาขึ้นแทนตําแหนงท่ีวาง แลวแตกรณี ใหวุฒิสภาประกอบดวย

สมาชิกวุฒิสภาเทาท่ีมีอยู 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณใด ๆ ทําใหสมาชิกวุฒิสภาไมครบจํานวนตาม  

วรรคหน่ึง แตมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมด 

ใหถือวาวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนดังกลาว แตตองมีการเลือกต้ังหรือการสรร

หาใหไดสมาชิกวุฒิสภาครบจํานวนตามวรรคหน่ึงภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต

วันท่ีมีเหตุการณดังกลาว และใหสมาชิกวุฒิสภาท่ีเขามาน้ันอยูในตําแหนงเพียงเทา

อายุของวุฒิสภาท่ีเหลืออยู 

 

มาตรา 112   การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาในแตละจังหวัด ใหใช  

เขตจังหวัดเปนเขตเ ลือกต้ังและใหมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหน่ึงคน โดยใหผูมีสิทธิ

เลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังไดหน่ึงเสียงและใหใชวิธีออก

เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 



เพ่ือประโยชนในการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ใหผูสมัครรับเลือกต้ังสามารถ

หาเสียงเลือกต้ังไดก็แตเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีของวุฒิสภา 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกต้ังและการหาเสียงเลือกต้ัง

ของสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 

มาตรา 11 3  ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหน่ึง 

ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ประธาน

ผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา  

ผูพิพากษาศาลฎีกาท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายจํานวนหน่ึงคนและตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุดท่ีท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจํานวนหน่ึง

คนเปนกรรมการ ทําหนาท่ีสรรหาบุคคลตามมาตรา 114 ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน

นับแตวันท่ีไดรับบัญชีรายชื่ อจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง แลวแจงผลการสรรหา  

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

ใหกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกกันเองใหกรรมการผูหน่ึงเปนประธาน

กรรมการ 

ในกรณีท่ีไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

ถากรรมการท่ีเหลืออยูน้ันมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึง ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภาประกอบดวยกรรมการท่ีเหลืออยู 

 

มาตรา 114  ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดําเนินการสรรหา

บุคคลท่ีมีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตาง ๆ ในภาควิชาการ 



ภาครัฐ ภาคเอก ชน ภาควิชาชีพและภาคอื่นท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติการตาม

อํานาจหนาท่ีของวุฒิสภาเปนสมาชิกวุฒิสภาเทาจํานวนท่ีจะพึงมีตามท่ีกําหนดใน

มาตรา 111 วรรคหน่ึง 

ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหน่ึง ใหคํานึงถึงความรู ความเชี่ยวชาญ หรือ

ประสบการณท่ีจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสําคัญ และให

คํานึงถึงองคประกอบจากบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน 

โอกาสและความเทาเทียมกันทางเพศ สัดสวนของบุคคลในแตละภาคตามวรรคหน่ึงท่ี

ใกลเคียงกัน รวมท้ังการใหโอกาสกับผูดอยโอกาสทางสังคมดวย 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 

มาตรา 115  บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ีเปน

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการสรรหาเปนสมาชิก

วุฒิสภา 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปบริบูรณในวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันท่ีไดรับการ

เสนอชื่อ 

(3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

(4) ผูสมัค รรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังตองมี

ลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ีดวย 

(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังมาแลวเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 



(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 

(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 

(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับ

เลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 

(5) ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

(6) ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเคยเปน

สมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใด ๆ 

ในพรรคการเมืองมาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันท่ีไดรับการ

เสนอชื่อ 

(7) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับ

เลือกต้ังหรือวันท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

(8) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตาม มาตรา 102 (1) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) หรือ (14) 

(9) ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชสมาชิก  

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลว  

ยังไมเกินหาป 

 

มาตรา 116   สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนง  

ทางการเมืองอื่น หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได 



บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลว

ยังไมเกินสองปจะเปนรัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มิได 

 

มาตรา 117  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังเร่ิ ม

ต้ังแตวันท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจาก

การสรรหาเร่ิมต้ังแตวันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการสรรหา 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกต้ัง 

หรือวันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการสรรหา แล วแตกรณี โดยสมาชิก

วุฒิสภาจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหน่ึงวาระไมได 

ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ

หนาท่ีตอไปจนกวาจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม 

 

มาตรา 118  เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกต้ังสิ้นสุดลง 

พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมา

จากการเลือกต้ังใหมเปนการเลือกต้ังท่ัวไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกต้ังภายในสามสิบ

วันนับแตวันท่ีวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกต้ังสิ้นสุดลง และวันเลือกต้ัง

น้ันตองกําหนดเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ให

คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดวันเร่ิมการสรรหาและระยะเวลาการสรรหา

สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตองทําการสรรหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีวาระของ

สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง 

 

  



มาตรา 119  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 115 

(5) กระทําการอันตองหามตามมาตรา 116 มาตรา 265 หรือมาตรา 266 

(6) วุฒิสภามีมติตาม มาตรา 274  ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือ  

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตาม มาตรา 91 หรือศาลฎีกามีคําสั่ง

ตามมาตรา 239 วรรคสองหรือ มาตรา 240 วรรคสาม ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาสิ้นสุด

สมาชิกภาพนับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติหรือศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่ง แลวแตกรณี 

(7) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม  

ท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหน่ึงรอยย่ีสิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

(8) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปน

การรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด

ฐานหมิ่นประมาท 

 

มาตรา 120   เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุตาม  

มาตรา 119 ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 และมาตรา 118  

มาใชบังคับกับการเลือกต้ังหรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในกรณีดังกลาว  

และใหสมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทนตําแหนงท่ีวางน้ัน อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ  

ท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของสมาชิกวุฒิสภาท่ีวางลงจะเหลือไมถึง  

หน่ึงรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกต้ังหรือการสรรหาก็ได 

 



มาตรา 121  ในการท่ีวุฒิสภาจะพิจารณาให บุคคลดํารงตําแหนงใดตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ใหวุฒิสภาแตงต้ังคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหน่ึง  

ทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล  

ผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงน้ัน รวมท้ังรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน

อันจําเปน แลวรายงานตอวุฒิสภาเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 

การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามวิธีการ  

ท่ีกําหนดในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

  



สวนท่ี 4 

บทท่ีใชแกสภาท้ังสอง 

   

 

มาตรา 122   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปน

ผูแทนปวงชนชาวไทยโดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือ  

ความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชน

สวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน 

 

มาตรา 123   กอนเข ารับหนาท่ี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภาตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปน้ี 

“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ซื่อสัตยสุจริตเพ่ือประโยชนของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบั ติตาม

ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 

มาตรา 124   สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา มีประธานสภา  

คนหน่ึงและรองประธานคนหน่ึงหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังจาก

สมาชิกแหงสภาน้ัน ๆ ตามมติของสภา 

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอ ายุของ

สภาหรือมีการยุบสภา 

ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันเลือก

ประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม 



ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานและรองประธาน

วุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคสองหรือวรรคสาม แลวแตกรณี เมื่อ 

(1) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิก 

(2) ลาออกจากตําแหนง 

(3) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือขาราชการการเมืองอื่น 

(4) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีน้ันจะยังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการ

ลงโทษ เวนแตเปนกรณีท่ีคดียังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิ ดอันได

กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ในระหวางการดํารงตําแหนง ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรจะ

เปนกรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได 

 

มาตรา 125   ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอํานาจ

หนาท่ีดําเนินกิจการของสภาน้ัน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาท่ี

ตามท่ีประธานมอบหมายและปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือ  

ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทําหนาท่ีแทน  

ตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ี 

เมื่อประ ธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและ  

รองประธานวุฒิสภาไมอยูในท่ีประชุม ใหสมาชิกแหงสภาน้ัน ๆ เลือกกันเองใหสมาชิก

คนหน่ึงเปนประธานในคราวประชุมน้ัน 

 

มาตรา 126  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมี

สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานว นสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละ



สภา จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตาม

มาตรา 156 และมาตรา 157 สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนดเร่ืององคประชุม

ไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได 

การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตท่ีมี

บัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญน้ี 

สมาชิกคนหน่ึงยอมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ตองจัดให

มีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาว

ไวในท่ีท่ีประชาชนอาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปน  

การลับ 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุ คคลดํารงตําแหนง

ใด ใหกระทําเปนการลับ เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญน้ี  

และสมาชิกยอมมีอิสระและไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด 

 

มาตรา 127   ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก 

ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญท่ัวไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 

วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึง ใหถือเปนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญท่ัวไป 

สวนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด ในกรณีท่ี

การเร่ิมประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึงมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมถึงหน่ึงรอยหาสิบวัน 

จะไมมีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสําหรับปน้ันก็ได 



ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ใหรัฐสภาดําเนินการประชุมไดเฉพาะกรณี

ท่ีบัญญัติไวในหมวด 2 หรือการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ

รางพระราชบัญญัติการอนุมัติพระราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศ

สงคราม การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือ  

การใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง  

การต้ังกระทูถาม และการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติใหพิจารณา

เร่ืองอื่นใดดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ

ท้ังสองสภา 

สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหน่ึง ๆ ใหมีกําหนดเวลาหน่ึงรอยย่ีสิบ

วันแตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได 

การปดสมัยประชุมสมัยสามัญกอนครบกําหนดเวลาหน่ึงรอยย่ีสิบวัน  

จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

 

มาตรา 128  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรง

ปดประชุม 

พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธี เปดประชุม  

สมัยประชุมสามัญท่ัวไปคร้ังแรกตาม มาตรา 127 วรรคหน่ึง ดวยพระองคเอง หรือจะ

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหน่ึงเปน

ผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได 

เมื่อมีความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงรัฐ พระ มหากษัตริยจะทรงเรียก

ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได 

ภายใตบังคับ มาตรา 129 การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และ  

การปดประชุมรัฐสภาใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 



 

มาตรา 129  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาท้ังสองสภา

รวมกัน หรือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคม

ทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ

ได 

คํารองขอดังกลาวในวรรคหน่ึง ใหย่ืนตอประธานรัฐสภา 

ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการ 

 

มาตรา 130   ในท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร ท่ีประชุมวุฒิสภา หรือ  

ท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง 

แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด  

ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูน้ันในทางใดมิได 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหน่ึงไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุม  

ท่ีมีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หากถอยคําท่ีกลาวใน  

ท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภ า และการกลาวถอยคําน้ันมีลักษณะเปนความผิด

ทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหง  

สภาน้ัน 

ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดท่ีอาจเปนเหตุใหบุคคลอื่น

ซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภาน้ันไดรับความเสียหาย ใหประธานแ หงสภาน้ัน  

จัดใหมีการโฆษณาคําชี้แจงตามท่ีบุคคลน้ันรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลา  



ท่ีกําหนดในขอบังคับการประชุมของสภาน้ัน ท้ังน้ีโดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของ

บุคคลในการฟองคดีตอศาล 

เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในมาตราน้ี ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณา

รายง านการประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา  

แลวแตกรณี และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในท่ีประชุมอนุญาตใหแถลง

ขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ตลอดจนผูดําเนินการถายทอด  

การประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนท่ีไดรับอนุ ญาตจากประธาน

แหงสภาน้ันดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 131  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียก

ตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิก  

ผูน้ันเปนผูตองหาในคดีอาญา เวนแตในกรณีท่ีไดรับอนุญาตจากสภาท่ีผูน้ันเปนสมาชิก 

หรือในกรณีท่ีจับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะ

กระทําความผิดใหรายงานไปยังประธานแหงสภาท่ีผูน้ันเปนสมาชิกโดยพลัน  

และประธานแหงสภาท่ีผูน้ันเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได 

ในกรณีท่ีมีการฟองสมาชิกสภาผู แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  

ในคดีอาญา ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีน้ันในระหวาง

สมัยประชุมมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาท่ีผูน้ันเปนสมาชิก หรือเปนคดี  

อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค



การเมือง แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการท่ีสมาชิกผูน้ันจะมาประชุม

สภา 

การพิจารณาพิพากษาคดีท่ีศาลไดกระทํากอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิก

ของสภาใดสภาหน่ึงยอมเปนอันใชได 

ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหวาง

สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือ

ศาล แลวแตกรณี ตองสั่งปลอยทันทีถาประธานแหงสภาท่ีผูน้ันเปนสมาชิกไดรองขอ 

คําสั่งปลอยใหมีผลบังคับต้ังแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหง  

สมัยประชุม 

 

มาตรา 132   ในระหวางท่ีอายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ  

สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแตเปนกรณีดังตอไปน้ี 

(1) การประชุมท่ีใหวุฒิสภาทําหนาท่ีรัฐสภาตาม มาตรา 19 มาตรา 21 

มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 189 โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของ

วุฒิสภา 

(2) การประชุมท่ีใหวุฒิสภาทําหนาท่ีพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใด  

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 

(3) การประชุมท่ีใหวุฒิสภาทําหนาท่ีพิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคล

ออกจากตําแหนง 

 

มาตรา 133  การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการ

ประชุมรวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

การประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของ



ท้ังสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังห มดเทาท่ีมีอยู

ของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของท้ังสองสภาเทาท่ีมีอยูรวมกัน แลวแตกรณี  

รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 

มาตรา 134   สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับ  

การประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภา รองประธานสภา 

เร่ืองหรือกิจการอันเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติ

หนาท่ีและองคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุมการเสนอและพิจารณา  

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ  

การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเ ปดเผยการลงมติ  

การต้ังกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย  

และการอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ

สมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพ่ือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

น้ี 

 

มาตรา 135   สภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของ  

แตละสภาต้ังเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือ

มิไดเปนสมาชิก ต้ังเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน 

หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภา แลวรายงานตอสภา  

มติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวตองระบุกิจการหรือเร่ืองใหชัดเจนและไมซ้ํา

หรือซอนกัน 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคล

ใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือ  



ในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอ ยูน้ันได และใหคําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แตคําสั่งเรียกเชนวาน้ันมิใหใชบังคับกับผูพิพากษาหรือตุลาการ

ท่ีปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงาน

บุคคลของแตละศาล และมิใหใชบังคับกับผูตรวจการแผนดิ นหรือกรรมการในองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีโดยตรงในแตละองคกรตาม

รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ แลวแตกรณ ี

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคสองเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ

หนวยราชการหนวยงานของรัฐ รั ฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธาน

คณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานท่ีบุคคลน้ัน

สังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลน้ันดําเนินการตามวรรคสอง เวนแตเปนกรณีท่ี

เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน ใหถือวาเปนเหตุยก เวนการ

ปฏิบัติตามวรรคสอง 

เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในมาตรา 130 น้ัน ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาท่ี

ตามมาตราน้ีดวย 

กรรมาธิการสามัญซึ่งต้ังจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด ตอง

มีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภ าผูแทนราษฎรของแต

ละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎร 

ในระหวางท่ียังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตาม มาตรา 134 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคหา 

  



สวนท่ี 5 

การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

   

 

มาตรา 136  ในกรณีตอไปน้ี ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 

(1) การใหความเห็นชอบในการแตงต้ังผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม

มาตรา 19 

(2) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตาม  

มาตรา 21 

(3) การรับทราบการแกไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบ  

ราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 2467 ตามมาตรา 22 

(4) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา 23 

(5) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเร่ืองอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได

ตามมาตรา 127 

(6) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา 127 

(7) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา 128 

(8) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา 137 

(9) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตามมาตรา 145 

(10 ) การปรึกษารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ  

รางพระราชบัญญัติใหมตามมาตรา 151 



(11 ) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตาม มาตรา 153 

วรรคสอง 

(12) การแถลงนโยบายตามมาตรา 176 

(13) การเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา 179 

(14) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา 189 

(15 ) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตาม  

มาตรา 190 

(16) การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 

 

มาตรา 137  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุม

รัฐสภาในระหวางท่ียังไมมีขอบังคับการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุม  

สภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน 

ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทท่ีใชแกสภาท้ังสองมาใชบังคับ

โดยอนุโลม เวนแตในเร่ืองการต้ังคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งต้ังจากผูซึ่งเปน

สมาชิกของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวน

สมาชิกของแตละสภา 

  



สวนท่ี 6 

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

   

 

มาตรา 138  ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอไปน้ี 

( 1 ) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

(4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

(5 ) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ  

ศาลรัฐธรรมนูญ 

(6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ  

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

(7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

(8) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

(9) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

 

มาตรา 139  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย 

(1) คณะรัฐมนตรี 

(2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ



สมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู

ของท้ังสองสภา หรือ 

(3) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

ซึ่งประธานศาลและประธานองคกรน้ันเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ัน 

 

มาตรา 140  การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาใหกระทําเปนสามวาระ ดังตอไปน้ี 

(1) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหน่ึงขั้นรับหลักการ และในวาระ  

ท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมากของแตละสภา 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในวาระ ท่ีสาม ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวย

ในการท่ีจะใหออกใชเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหน่ึงของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา 

ใหนําบทบัญญัติใน หมวด 6 สวนท่ี 7 การตราพระราชบัญญัติ  มาใชบังคับ

กับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 141  เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญแลวกอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย  

ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญซึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเร่ือง 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหขอความท่ีขัดหรือแยงน้ันเปน

อันตกไป ในกรณีท่ีวินิจฉัยวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญหรือรางพระราชบัญญัติ



ประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  

ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเปนอันตกไป 

ในกรณีท่ีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความท่ีขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามวรรคสอง ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ันกลับคืนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาตามลําดับ  

ในกรณีเชนวาน้ี ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือมิให  

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยมติในการแกไขเพ่ิมเ ติมใหใชคะแนนเสียงมากกวา

กึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา แลวใหนายกรัฐมนตรี

ดําเนินการตามมาตรา 90 และมาตรา 150 หรือมาตรา 151 แลวแตกรณี ตอไป 

  



สวนท่ี 7 

การตราพระราชบัญญัติ 

   

 

มาตรา 142  ภายใตบังคับ มาตรา 139 รางพระราชบัญญัติจะเสนอได  

ก็แตโดย 

(1) คณะรัฐมนตรี 

(2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคน 

(3) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ  

จัดองคกรและกฎหมายท่ีประธานศาลและประธานองคกรน้ันเปนผูรักษาการ หรือ 

(4) ผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหน่ึงหมื่นคนเขาชื่อเสนอกฎหมาย

ตามมาตรา 163 

ในกรณีท่ีรางพระราชบัญญัติซึ่งมีผูเสนอตาม (2) ( 3) หรือ (4) เปน  

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีประชาชนไดเสนอรางพระราชบัญญัติใดตาม (4) แลว หากบุคคล

ตาม (1) หรือ (2) ไดเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัติ

น้ันอีก ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 163  วรรคสี่ มาใชบังคับกับการพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติน้ันดวย 

รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 

ในการเสนอรางพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึงตองมีบันทึกวิเคราะห  

สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดวย 

รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยใหประชาชนทราบและ  

ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติน้ันไดโดยสะดวก 



 

มาตรา 143   รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง  

รางพระราชบัญญัติวาดวยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1) การต้ังขึ้น ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ  

การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 

(2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ

รายจายของแผนดิน 

(3) การกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการท่ีผูกพัน

ทรัพยสินของรัฐ 

(4) เงินตรา 

ในกรณีท่ีเปนท่ีสงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติ  

เกี่ยวดวยการเงินท่ีจะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของ  

ท่ีประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

ของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปนผูวินิจฉัย 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณากรณี

ตามวรรคสอง ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีกรณีดังกลาว 

มติของท่ีประชุมรวมกันตามวรรคสอง ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ  

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง  

เปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา 144   รางพระราชบัญญัติใดท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน  

ผูเสนอและในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  

แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไขเพ่ิมเติม และประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไข



เพ่ิมเติมน้ันทําใหมีลักษณะเปนรางพระราช บัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธาน  

สภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไวกอน และภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีกรณี

ดังกลาว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติน้ันไปใหท่ีประชุมรวมกัน

ของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของ  

สภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมรวมกันตามวรรคหน่ึงวินิจฉัยวาการแกไขเพ่ิมเติมน้ัน 

ทําใหรางพระราชบัญญัติน้ันมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติน้ันไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง  

ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรอง ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพ่ือมิให

รางพระราชบัญญัติน้ันเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

 

มาตรา 145   รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบาย  

ท่ีแถลงตอรัฐสภาตาม มาตรา 176  วาจําเปนตอก ารบริหารราชการแผนดิน  

หากสภาผูแทนราษฎรมีมติไมใหความเห็นชอบ และคะแนนเสียงท่ีไมใหความเห็นชอบ

ไมถึงกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมดเทาท่ีมีอยู คณะรัฐมนตรีอาจ

ขอใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพ่ือมีมติอีกคร้ังหน่ึง หากรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบ  

ใหต้ั งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกของแตละสภามีจํานวนเทากันตามท่ี

คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณา

รางพระราชบัญญัติน้ัน และใหคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภารายงานและเสนอ

รางพระราชบัญญัติท่ีไดพิจารณาแลวตอรัฐสภา ถารัฐส ภามีมติเห็นชอบดวย  

รางพระราชบัญญัติน้ัน ใหดําเนินการตอไปตาม มาตรา 150  ถารัฐสภามีมติไมให

ความเห็นชอบ ใหรางพระราชบัญญัติน้ันเปนอันตกไป 

 



มาตรา 146  ภายใตบังคับมาตรา 168 เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณา

รางพระราช บัญญัติท่ีเสนอตาม มาตรา 142  และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภา

ผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติน้ันตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณา  

รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอมาน้ันใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัติน้ัน

เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ท้ังน้ี 

เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน 

กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเร่ิมนับแตวันท่ี  

รางพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหน่ึง ไมใหนับรวมระยะเวลาท่ีอยูในระหวางการ

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 149 

ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีกลาว

ในวรรคหน่ึง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติน้ัน 

ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไปยัง

วุฒิสภาใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอไปน้ัน

เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือ

เปนเด็ดขาด 

ในกรณีท่ีประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปน

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัติน้ันไมเปน  

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

 

มาตรา 147   ภายใตบังคับ มาตรา 168  เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณา  

รางพระราชบัญญัติเสร็จแลว 



(1) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตาม  

มาตรา 150 

(2) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับย้ังรางพระราชบัญญัติ

น้ันไวกอน และสงรางพระราชบัญญัติน้ันคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร 

(3) ถาแกไขเพ่ิมเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติตามท่ีแกไขเพ่ิมเติมน้ันไป

ยังสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพ่ิมเติม  

ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 150 ถาเปนกรณีอื่น ใหแตละสภาต้ังบุคคลซึ่งเปนหรือ

มิไดเปนสมาชิกแหง สภาน้ัน ๆ มีจํานวนเทากันตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด 

ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพ่ือพิจารณารางน้ัน และใหคณะกรรมาธิการ

รวมกันรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว

ตอสภาท้ังสอง ถาสภาท้ังสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติท่ี คณะกรรมาธิการ

รวมกันไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการตอไปตาม มาตรา 150  ถาสภาใดสภาหน่ึง  

ไมเห็นชอบดวย ก็ใหยับย้ังรางพระราชบัญญัติน้ันไวกอน 

คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด

มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็ นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติได  

และเอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวใน มาตรา 130 น้ัน ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาท่ีตาม

มาตราน้ีดวย 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาท้ังสองมา

ประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม และให

นําบทบัญญัติมาตรา 137 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาวุฒิสภาไมสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร  

ภายในกําหนดเวลาตาม มาตรา 146  ใหถือว าวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบใน  

รางพระราชบัญญัติน้ัน และใหดําเนินการตามมาตรา 150 ตอไป 



 

มาตรา 148   รางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไวตาม มาตรา 147  น้ัน  

สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหน่ึงรอยแปดสิบวันไดลวงพน

ไปนับแตวันท่ีวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติน้ันคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร สําหรับกรณี

การยับย้ังตามมาตรา 147 (2) และนับแตวันท่ีสภาใดสภาหน่ึงไมเห็นชอบดวย สําหรับ

กรณีการยับย้ังตามมาตรา 147 (3) ในกรณีเชนวาน้ี ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยัน

รางเดิมหรือรางท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึง

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวา  

รางพระราชบัญญัติน้ันเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไป

ตามมาตรา 150 

ถารางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย

การเงิน สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัติน้ันขึ้นพิจารณาใหมไดทันที  

ในกรณีเชนวาน้ี ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางท่ีคณะกรรมาธิการ

รวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู

ของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัติน้ันเปนอันไดรับความเห็นชอบ

ของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 150 

 

มาตรา 149   ในระหวางท่ีมีการยับย้ังรางพระราชบัญญั ติใดตาม  

มาตรา 147 คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีมี

หลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไว

มิได 

ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอ

หรือสงใหพิจารณาน้ัน เปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกัน



กับหลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือ

ประธานวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติดัง กลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือ

คลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไว ใหรางพระราชบัญญัติน้ัน

เปนอันตกไป 

 

มาตรา 150  รางพระราชบัญญัติท่ีไดรับความเห็นชอบของรัฐส ภาแลว 

ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในย่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ  

รางพระราชบัญญัติน้ันจากรัฐสภาเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

 

มาตรา 151  รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย

และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา 

รัฐสภาจะตองปรึกษารางพระราชบัญญัติน้ันใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสอง

สภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัติน้ันขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีก

คร้ังหน่ึง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน

สามสิบวันใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติน้ันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหน่ึงวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

 

มาตรา 152  การพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีประธานสภาผูแทนราษฎร

วินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือ  

ทุพพลภาพ หากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทน 



ราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามั ญขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับ

บุคคลประเภทน้ันมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมด 

ท้ังน้ี โดยมีสัดสวนหญิงและชายท่ีใกลเคียงกัน 

 

มาตรา 153  ในกรณีท่ีอายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบ

สภาผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิ มเติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติ  

ท่ีพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืน

มา ใหเปนอันตกไป 

ในกรณีท่ีอายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา

ผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกต้ังท่ั วไป 

รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภาแลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไข

เพ่ิมเติม หรือรางพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได  

ถาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปรองขอภายในหกสิบวันนับแต

วันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรก หลังการเลือกต้ังท่ัวไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย 

แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไข

เพ่ิมเติมหรือรางพระราชบัญญัติน้ันเปนอันตกไป 

การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไป

ตามวรรคสองใหเปนไปตามข อบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา  

หรือรัฐสภา แลวแตกรณี 

  



สวนท่ี 8 

การควบคุมการตรากฎหมายท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

   

 

มาตรา 154  รางพระราชบัญญัติใดท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนท่ี

นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระ

ปรมาภิไธยตาม มาตรา 150  หรือรางพระราชบัญญัติใดท่ีรัฐสภาลงมติยืนยันตาม

มาตรา 151  กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติน้ันขึ้นทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายอีกคร้ังหน่ึง 

(1) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสอง

สภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ

ท้ังสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติ ดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี 

หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ใหเสนอความเห็นตอ

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวให

ประธานแหงสภาท่ีไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นน้ันไปยังศาลรัฐธรรม นูญเพ่ือ

วินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 

(2) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญน้ี หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  

ใหสงความเห็นเชนวาน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจงใหประธานสภา

ผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 

ในระหวางท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ

ดําเนินการเพ่ือประกาศใชรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคํา

วินิจฉัย 



ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติ น้ันมีขอความขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญน้ีหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  

และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญใหรางพระราชบัญญัติน้ันเปนอันตกไป 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติน้ันมีขอความขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญน้ีแตมิใชกร ณีตามวรรคสาม ใหขอความท่ีขัดหรือแยงน้ันเปนอันตกไป 

และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา 150 หรือมาตรา 151 แลวแตกรณี ตอไป 

 

มาตรา 155  บทบัญญัติ มาตรา 154 ใหนํามาใชบังคับกับรางขอบังคับ

การประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการ

ประชุมรัฐสภา ท่ีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาหรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบ

แลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม 

  



สวนท่ี 9 

การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 

   

 

มาตรา 156  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิ

ต้ังกระทูถามรัฐมนตรีในเร่ืองใดเกี่ยวกับงานในหนาท่ีได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิท่ีจะ

ไมตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเร่ืองน้ันยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ  

ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 

 

มาตรา 157  การบริหารราชการแผนดินเร่ืองใดท่ีเปนปญหาสําคัญท่ีอยู

ในความสนใจของประชาชน เปนเร่ืองท่ีกระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือ

ประชาชน หรือท่ีเปนเร่ืองเรงดวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปนลายลักษณ

อักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎรกอนเร่ิมประชุมในวันน้ันวาจะถามนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเร่ืองน้ันโดยไมตองระบุคําถาม 

และใหประธานสภาผูแทนราษฎรบรรจุเร่ืองดังกลาวไวในวาระการประชุมวันน้ัน 

การถามและการตอบกระทูตามวรรคหน่ึงใหกระทําไดสั ปดาหละหน่ึงคร้ัง 

และใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน้ันต้ังกระทูถามดวยวาจาเร่ืองการบริหารราชการ

แผนดินน้ันไดเร่ืองละไมเกินสามคร้ัง ท้ังน้ี ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

 

มาตรา 158  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปด

อภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อ  

ผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปซึ่งเปนบุคคลตามมาตรา 171 วรรคสอง 



ดวย และเมื่อไดมีการเสนอญัตติ แลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะมี

การถอนญัตติหรือการลงมติน้ันไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสาม 

การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามวรรคหน่ึง ถาเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีท่ีมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอ

หนาท่ีราชการ หรื อจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดย

ไมมีการย่ืนคํารองขอตาม มาตรา 271 กอนมิได และเมื่อไดมีการย่ืนคํารองขอตาม

มาตรา 271  แลว ใหดําเนินการตอไปไดโดยไมตองรอผลการดําเนินการตาม  

มาตรา 272 

เมื่อการอภิปรายท่ัวไปสิ้นสุดลงโดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระ  

เปดอภิปรายน้ันไปใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติ  

ในกรณีเชนวาน้ีมิใหกระทําในวันเดียวกับวันท่ีการอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจตองมี

คะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ  

สภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีท่ีมติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาชื่อ

เสนอญัตติขอเปดอภิป รายน้ัน เปนอันหมดสิทธิท่ีจะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปราย

ท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมน้ัน 

ในกรณีท่ีมติไมไววางใจมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําชื่อผูท่ี ไดรับ

การเสนอชื่อตามวรรคหน่ึงกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ังตอไป และมิใหนํา  

มาตรา 172 มาใชบังคับ 

 



มาตรา 159  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหกของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเป ด

อภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล และใหนําบทบัญญัติ

มาตรา 158 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอื่น

ภายหลังจากวันท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขา ชื่อตามวรรคหน่ึง ใหรัฐมนตรีคนน้ัน

ยังคงตองถูกอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจตามวรรคหน่ึงตอไป 

ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับรัฐมนตรีผูซึ่งพนจากตําแหนงเดิม  

ไมเกินเกาสิบวันกอนวันท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหน่ึง แตยังคงเปน

รัฐมนตรีในตําแหนงอื่นดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 160   ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมิไดอยูใน  

พรรคการเมืองท่ีสมาชิกในสังกัดของพรรคน้ันดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมีจํานวนไมถึง

เกณฑท่ีจะเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปตาม มาตรา 158  หรือ มาตรา 159   

ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรดังกลาวท้ังหมดเทาท่ีมีอยูมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลง

มติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตาม มาตรา 158  หรือ  

มาตรา 159 ไดเมื่อคณะรัฐมนตรีไดบริหารราชการแผนดินมาเกินกวาสองปแลว 

 

มาตรา 161  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภา

เพ่ือใหค ณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร

ราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ 



การขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตราน้ี จะกระทําไดคร้ังเดียวในสมัย

ประชุมหน่ึง 

 

มาตรา 162  ในกรณีท่ีมีการประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพ่ือต้ัง

กระทูถามในเร่ืองใดเกี่ยวกับงานในหนาท่ี หรือการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีผูใด ใหเปนหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูน้ันตองเขารวม

ประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพ่ือชี้แจงหรือตอบกระทูถามในเร่ืองน้ันดวย

ตนเอง เวนแตมีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเล่ียงไดทําให ไมอาจเขาชี้แจงหรือตอบกระทู 

แตตองแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบกอนหรือในวัน

ประชุมสภาในเร่ืองดังกลาว 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการต้ังกระทูถาม 

การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ 

  



หมวด 7 

การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

   

 

มาตรา 163  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาหน่ึงหมื่นคน มีสิทธิ

เขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติตามท่ี

กําหนดในหมวด 3 และหมวด 5 แหงรัฐธรรมนูญน้ี 

คํารองขอตามวรรคหน่ึงตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ รวมท้ังการตรวจสอบรายชื่อ ใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึง สภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภาตองใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิ เลือกต้ังท่ีเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ

น้ันชี้แจงหลักการของรางพระราชบัญญัติและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา  

รางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองประกอบดวยผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง  

ท่ีเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติน้ันจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามขอ งจํานวน

กรรมาธิการท้ังหมดดวย 

 

มาตรา 164  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน  

มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติตาม มาตรา 274  ให 

ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตําแหนงได 

คํารองขอตามวรรคหน่ึงตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวาผูดํารงตําแหนง

ดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 



หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการท่ีประชาชนจะเขาชื่อรองขอตาม

วรรคหน่ึง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรา 165  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 

การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ ดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเร่ืองใดอาจกระทบถึงประโยชน

ไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได 

(2) ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ 

การออกเสียงประชามติตาม (1) หรือ (2) อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพ่ือมี

ขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาท่ีจัดใหมีการออก

เสียงประชามติ หรือเปนการออกเสียงเพ่ือใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได เวนแตจะ

มีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

การออกเสียงประชามติตองเปนการใหออกเสียง เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ

ในกิจการตามท่ีจัดใหมีการออกเสียงประชามติ และการจัดการออกเสียงประชามติใน

เร่ืองท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล จะกระทํามิได 

กอนการออกเสียงประชามติ รัฐตองดําเนินการใหขอมูลอยางเพียงพอ และ

ใหบุคคลฝายท่ีเห็ นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการน้ัน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของ

ตนไดอยางเทาเทียมกัน 

หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ ซึ่งอยางนอยตองกําหนด



รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ ระยะเวลาใ นการดําเนินการ และ

จํานวนเสียงประชามติ เพ่ือมีขอยุติ 



หมวด 8 

การเงิน การคลัง และงบประมาณ 

   

 

มาตรา 166  งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ 

ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม 

ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนน้ันไปพลางกอน 

 

มาตรา 167   ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณตองมีเอกสารประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ  

และวัตถุประสงค กิจกรรม แผนงาน โครงการในแตละรายการของการใชจาย

งบประมาณใหชัดเจน รวมท้ังตองแสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศเกี่ยวกับ

ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการใชจายและการจัดหารายได ประโยชนและ

การขาดรายไดจากการยกเวนภาษีเฉพาะรายในรูปแบบตาง ๆ ความจําเปนในการต้ัง

งบประมาณผูกพันขามป ภาระหน้ีและการกอหน้ีของรัฐและฐานะการเงินของ

รัฐวิสาหกิจ ในปท่ีขออนุมัติงบประมาณน้ันและปงบประมาณท่ีผานมาเพ่ือใช

ประกอบการพิจารณาดวย 

หากรายจายใดไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐไดโดยตรง ใหจัดไวในรายการรายจายงบกลาง 

โดยตองแสดงเหตุผลและความจําเปนในการกํา หนดงบประมาณรายจายงบกลางน้ัน

ดวย 

ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพ่ือกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง 

ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได 



การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน การบริหารการเงิน

และทรัพยสิน การบัญชี  กองทุนสาธารณะ การกอหน้ีหรือการดําเนินการท่ีผูกพัน

ทรัพยสินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจายเพ่ือ

กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอื่นท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการจัดหา

รายได กํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาท างเศรษฐกิจอยาง

ย่ังยืน และความเปนธรรมในสังคม 

 

มาตรา 168  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจาย สภาผูแทนราษฎรจะตองวิเคราะหและพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน

หน่ึงรอยหาวันนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร 

ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติน้ันไมแลวเสร็จภายใน

กําหนดเวลาท่ีกลาวในวรรคหน่ึง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในราง

พระราชบัญญัติน้ันและใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือ  

ไมใหความเห็นชอบภายในย่ีสิบวันนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา 

โดยจะแกไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความ

เห็นชอบในรางพระราชบัญญัติน้ัน ในกรณีเชนน้ีและในกรณีท่ีวุฒิสภาใหความเห็นชอบ 

ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 150 

ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบัญญัติ

มาตรา 148 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติ  



โอนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือ

จํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจาย

ตามขอผูกพันอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1) เงินสงใชตนเงินกู 

(2) ดอกเบี้ยเงินกู 

(3) เงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย 

ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ 

การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใช

งบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอย

กวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทํา

ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหกใหเสนอความ เห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา และ

ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นดังกลาว 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหก ใหการ

เสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป 

รัฐตองจัดสรรงบประมาณใ หเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของ

รัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล และองคกรตามวรรค

แปด หากหนวยงานน้ันเห็นวางบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรใหน้ันไมเพียงพอ 

ใหสามารถเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง 

 



มาตรา 169  การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะท่ีไดอนุญาตไวใน

กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมาย

เกี่ยวดวยการโอนงบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปน

เรงดวนรัฐบาลจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ีกฎหมาย

บัญญัติ ในกรณีเชนวาน้ีตองต้ังงบประมาณรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังใน

พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป ท้ังน้ี ให

กําหนดแหลงท่ีมาของรายไดเพ่ือชดใชรายจายท่ีไดใชเงินคงคลังจายไปกอนแลวดวย 

ในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรีมี

อํานาจโอนหรือนํารายจายท่ีกําหนดไวสําหรับหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใชใน

รายการท่ีแตกตางจากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปได

ทันที และใหรายงานรัฐสภาทราบโดยไมชักชา 

ในกรณีท่ีมีการโอนหรือนํารายจายตามงบประมาณท่ีกําหนดไวในรายการ

ใดไปใชในรายการอื่นของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหรัฐบาลรายงานรัฐสภาเพ่ือ

ทราบทุกหกเดือน 

 

มาตรา 170  เงินรายไดของหนวยงานของรัฐใดท่ีไมตองนําสงเปนรายได

แผนดินใหหนวยงานของรัฐน้ันทํารายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาว เสนอตอ

คณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป 

การใชจายเงินรายไดตามวรรคหน่ึงตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการ

คลังตามหมวดน้ีดวย 

  



หมวด 9 

คณะรัฐมนตรี 

   

 

มาตรา 171   พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและ

รัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินสามสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการ

แผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน 

นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับแตงต้ังตาม

มาตรา 172 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

แตงต้ังนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได 

 

มาตรา 172   ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่ง

สมควรไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีใ หแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการ

เรียกประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรกตามมาตรา 127 

การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง 

ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ี 

มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรับรอง 

มติของสภาผูแทนราษฎรท่ีเห็นชอบดวยในการแตงต้ังบุคคลใดใหเปน

นายกรัฐมนตรีตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู

ของสภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวาน้ีใหกระทําโดยการลงคะแนนโดย

เปดเผย 



มาตรา 173   ในกรณีท่ี พนกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเรียก

ประชุมรัฐสภาเพ่ือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดมาประชุมเปนคร้ังแรกแลว ไมปรากฏ

วามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบใหไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีตาม  

มาตรา 172 วรรคสาม ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้นกราบบังคมทูลภายใน

สิบหาวันนับแตวันท่ีพนกําหนดเวลาดังกลาวเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการแตงต้ัง

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี 

 

มาตรา 174   รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 

(3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

(4) ไมมีลักษณะตองหามตาม มาตรา 102 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) 

(11) (12) (13) หรือ (14) 

(5) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป  

กอนไดรับแตงต้ัง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6) ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพ

สิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินสองปนับถึงวันท่ีไดรับแตงต้ังเปนรัฐมนตรี 

 

มาตรา 175   กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปน้ี 

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา

จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต  



เพ่ือประโยชนของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 

มาตรา 176   คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลง

นโยบายตอรัฐสภาและชี้แจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตาม  

มาตรา 75 โดยไมมีการลงมติความไววางใจ ท้ังน้ี ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับ

หนาท่ี และเมื่อแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน 

เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแตละปตามมาตรา 76 

กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหน่ึง หากมีก รณีท่ีสําคัญและจําเปน

เรงดวนซึ่งหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน 

คณะรัฐมนตรีท่ีเขารับหนาท่ีจะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาท่ีจําเปนก็ได 

 

มาตรา 177  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือ

แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภา และ ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติ

ใหเขาประชุมในเร่ืองใด รัฐมนตรีตองเขารวมประชุม และใหนําเอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา 130 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ถารัฐมนตรีผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรในขณะเดียวกันด วยหามมิใหรัฐมนตรีผูน้ันออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ี

เกี่ยวกับการดํารงตําแหนง การปฏิบัติหนาท่ีหรือการมีสวนไดเสียในเร่ืองน้ัน 

 

มาตรา 178  ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายท่ีไดแถลงไวตาม มาตรา 176 และ



ตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาท่ีของตน รวมท้ังตองรับผิดชอบรวมกันตอ

รัฐสภาในนโยบายท่ัวไปของคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา 179  ในกรณีท่ีมีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายท่ัวไปในท่ี

ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวาน้ีรัฐสภาจะลงมติในปญหาท่ีอภิปรายมิได 

 

มาตรา 180  รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 182 

(2) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

(3) คณะรัฐมนตรีลาออก 

ในกรณีท่ีความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม มาตรา 182 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) หรือ (8) ใหดําเนินการตาม มาตรา 172  และมาตรา 173  

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 181   คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพ่ือ

ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี แตในกรณีพนจาก

ตําแหนงตามมาตรา 180 (2) คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาท่ีไดเทาท่ีจําเปน 

ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 

(1) ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงต้ังหรือโยกยายขาราชการซึ่งมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

กิจการท่ีรัฐถื อหุนใหญ หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือพนจาก



ตําแหนง หรือใหผูอื่นมาปฏิบัติหนาท่ีแทน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการเลือกต้ังกอน 

(2) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจาย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เวนแ ตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

เลือกต้ังกอน 

(3) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเปน

การสรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป 

(4) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดซึ่งจะมีผล

ตอการเลือกต้ังและไมกระทําการอันเป นการฝาฝนขอหามตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 182  ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีน้ันจะยังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการ

ลงโทษ เวนแตเปนกรณีท่ีคดียังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได

กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(4) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา 158 หรือมาตรา 159 

(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 174 

(6) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา 183 

(7) กระทําการอันตองหามตามมาตรา 267 มาตรา 268 หรือมาตรา 269 

(8) วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 



นอกจากเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหน่ึง

แลว ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตาม  

มาตรา 171 วรรคสี่ ดวย 

ใหนําบทบัญญั ติมาตรา 91 และมาตรา 92 มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของ

ความเปนรัฐมนตรีตาม (2) (3) (5) หรือ (7) หรือวรรคสอง โดยใหคณะกรรมการ  

การเลือกต้ังเปนผูสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย 

 

มาตรา 183  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรี

พนจากความเปนรัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

 

มาตรา 184  ในกรณีเพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของ

ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ  

ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระ มหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับ

ดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อ

คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดน้ั น

ตอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปด  

สมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชาคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุม

รัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว  

ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทน ราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและ

สภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวน



สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดน้ันตกไป แตท้ังน้ี

ไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีไดเปนไปในระหวางท่ีใชพระราชกําหนดน้ัน 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึงมีผลเปนการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก

บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดน้ันตองตกไปตามวรรคสาม  

ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีอยูกอนการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับ

ตอไปนับแตวันท่ีการไมอนุมัติพระราชกําหนดน้ันมีผล 

ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดน้ัน หรือถาวุฒิสภา

ไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึงของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดน้ันมีผลใช

บังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราช กําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณี

ยืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภาน้ัน ๆ 

 

มาตรา 185  กอนท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราช

กําหนดใดตาม มาตรา 184 วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา  

มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดน้ัน

ไมเปนไปตาม มาตรา 184  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง และใหประธานแหงสภาน้ัน  

สงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็น  



เพ่ือวินิจฉัย เมื่อศาลรั ฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยน้ันไป

ยังประธานแหงสภาท่ีสงความเห็นน้ันมา 

เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับความเห็นของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหน่ึงแลว ใหรอการพิจารณา  

พระราชกําหนดน้ันไวกอนจนกวาจะได รับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตาม  

วรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตาม  

มาตรา 184 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหพระราชกําหนดน้ันไมมีผลบังคับมาแตตน 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตาม  

มาตรา 184  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม  

ของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมด 

 

มาตรา 186   ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมาย

เกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพ่ือรักษา

ประโยชนของแผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน

พระราชบัญญัติก็ได 

พระราชกําหนดท่ีไดตราขึ้นตามวรรคหน่ึง จะตองนําเสนอตอ  

สภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ

ใหนําบทบัญญัติมาตรา 184 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 187   พระมหากษัตริ ยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตรา  

พระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 

 



มาตรา 188  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช

และเลิกใชกฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการ

รีบดวน เจาหนาท่ีฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

 

มาตรา 189  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศ

สงครามเมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 

มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา 

ในระหวางท่ีอายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ 

ใหวุฒิสภาทําหนาท่ีรัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง และการลงมติตองมี

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

 

มาตรา 190 9

๑๐ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือ

สัญญาสันติภาพ  สัญญาสงบศึก  และสัญญาอื่น  กับนานาประเทศหรือกับองคการ

ระหวางประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณา

เขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม

กฎหมายระหวางประเทศ  หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตาม

หนังสือสัญญา  หรือมีผลก ระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ

อยางกวางขวาง  หรือมีผลผูกพันดานการคา  การลงทุน  หรืองบประมาณของประเทศ

                                                 
๑๐

 มาตรา ๑๙๐ แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 



อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา  ในการน้ี รัฐสภาจะตองพิจารณา

ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเร่ืองดังกลาว 

กอนการ ดําเนินการเพ่ือทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการ

ระหวางประเทศตามวรรคสอง  คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน  และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญาน้ัน  ในการน้ี ให

คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบดวย 

เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว  กอนท่ีจะแสดงเจตนาใหมี

ผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญา

น้ัน  และในกรณีท่ีการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอ

ประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการ

แกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบน้ันอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม 

ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดประเภท  กรอบการเจรจา  ขั้นตอนและ

วิธีการจัดทําหนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ

ประเทศอยางกวางขวาง  หรือมีผลผูกพัน ดานการคา  การลงทุน  หรืองบประมาณของ

ประเทศอยางมีนัยสําคัญ  รวมท้ังการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการ

ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาว โดยคํานึงถึงความเปนธรรมระหวางผูท่ีไดประโยชน

กับผูท่ีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาน้ันและประชาชนท่ัวไป 

ในกรณีท่ีมีปญหาตามวรรคสอง  ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะ

วินิจฉัยชี้ขาดโดยใหนําบทบัญญัติตามมาตรา  มาตรา 154 (1)  มาใชบังคับกับการ

เสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม  

 

มาตรา 191   พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการ

พระราชทานอภัยโทษ 



 

มาตรา 192  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอน

ฐานันดรศักด์ิและเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

 

มาตรา 193   พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังขาราชการฝายทหารและ  

ฝายพลเรือน ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง 

เวนแตกรณีท่ีพนจากตําแหนงเพราะความตาย 

 

มาตรา 194  ขาราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจําและมิใชขาราชการการเมือง จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองอื่นมิได 

 

มาตรา 195  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ

อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญน้ี 

บทกฎหมายท่ีทรงลงพระปรมาภิไธยแลวหรือถือเสมือนหน่ึงวาไดทรง  

ลงพระปรมาภิไธยแลวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน 

 

มาตรา 196  เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ

องคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธาน

วุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก

วุฒิสภา ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองกําหนดใหจา ยไดไมกอนวันเขารับ

หนาท่ี 



บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรีซึ่งพนจาก

ตําแหนงใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

  



หมวด 10 

ศาล 

   

 

สวนท่ี 1 

บทท่ัวไป 

   

 

มาตรา 197 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตอง

ดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และใน  

พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไป

โดยถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

การโยก ยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความยินยอมจาก  

ผูพิพากษาและตุลาการน้ันจะกระทํามิได เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ เปนการเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้ นเปนกรณีท่ีอยูในระหวาง  

ถูกดําเนินการทางวินัยหรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา เปนกรณีท่ีกระทบกระเทื อนตอ

ความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่น  

อันไมอาจกาวลวงได ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองมิได 

  



มาตรา 198  บรรดาศาลท้ังหลายจะต้ังขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ 

การต้ังศาลขึ้นใหมเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึงหรือคดีท่ีมีขอหา  

ฐานใดฐานหน่ึงโดยเฉพาะแทนศาลท่ีมีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีน้ัน  

จะกระทํามิได 

การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปล่ียนแปลงหรือแก ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพ่ือใชแกคดีใดคดีหน่ึงโดยเฉพาะ  

จะกระทํามิได 

 

มาตรา 199  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลยุติธรรม 

ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการ  

คณะหน่ึงซึ่งประกอบดวยปร ะธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ประธานศาลอื่น และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสี่คนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

เปนกรรมการ 

หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา 200   พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังผูพิพากษาและตุลาการ  

และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีท่ีพนจากตําแหนงเพราะความตาย 

การแตงต้ังและการใหผูพิพากษาและตุลาการในศาลอ่ืนนอกจากศาล

รัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจน

อํานาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย  

การจัดต้ังศาลน้ัน 

 



มาตรา 201   กอนเขารับหนาท่ี ผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตย

ปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปน้ี 

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา

จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีในพระปรมาภิไธ ยดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต โดยปราศจากอคติท้ังปวง เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และ

ความสงบสุขแหงราชอาณาจักร ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยและกฎหมายทุกประการ” 

 

มาตรา  202  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น

ของผูพิพากษาและตุลาการ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังน้ี จะนําระบบบัญชี

เงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับมิได 

ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับกับกรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจกา ร

แผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 203  บุคคลจะดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการตุลาการ

ศาลยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการใน

คณะกรรมการตุลาการของศาลอื่นตามกฎหมายวาดวยการน้ั น ในเวลาเดียวกันมิได 

ท้ังน้ี ไมวาจะเปนกรรมการโดยตําแหนงหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  



สวนท่ี 2 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

   

 

มาตรา 204  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคน

หน่ึงและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตาม

คําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปน้ี 

(1) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกา  

ซึ่งไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสามคน 

(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสองคน 

(3) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดาน

นิติศาสตรอยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา 206 จํานวนสองคน 

(4) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น 

ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงและไดรับ

เลือกตามมาตรา 206 จํานวนสองคน 

ในกรณีท่ีไมมีผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรับ

เลือกตาม (1) หรือ (2) ใหท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุด แลวแตกรณีเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรา 205 และมีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรท่ีเหมาะสมจะปฏิบัติ

หนาท่ีเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (1) หรือ (2) 

แลวแตกรณี 



ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหน่ึง ประชุมและเลือกกันเองใหคนหน่ึงเปน

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ัง

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

มาตรา 205  ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 204 (3) และ (4) ตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบหาปบริบูรณ 

(3) เคยเปนรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด กรรมการ

การเลือกต้ังผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

กรรมการตรวจเงินแผนดินหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือเคยรับราชการใน

ตําแหนงไมตํ่าก วารองอัยการสูงสุดอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวย

ราชการท่ีมีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาศาสตราจารย 

หรือเคยเปนทนายความท่ีประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองไมนอยกวา

สามสิบปนับถึงวันท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

(4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 100 หรือมาตรา 102 (1) (2) (4) (5) 

(6) (7) (13) หรือ (14) 

(5) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง 

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนสม าชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง 

ในระยะสามปกอนดํารงตําแหนง 



(7) ไมเปนกรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ 

 

มาตรา 206   การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม  

มาตรา 204 (3) และ (4) ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหน่ึง 

ประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร 

ผูนําฝายคานในสภาผูแท นราษฎร และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือก

กันเองใหเหลือหน่ึงคน เปนกรรมการ ทําหนาท่ีสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา 204 (3) และ (4) ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีเหตุทําใหตองมี

การเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกล าว แลวใหเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกพรอมความ

ยินยอมของผูน้ันตอประธานวุฒิสภา มติในการคัดเลือกดังกลาวตองลงคะแนนโดย

เปดเผยและตองมีคะแนนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมี

อยู ในกรณีท่ีไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี ได ถา

กรรมการท่ีเหลืออยูน้ันมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงใหคณะกรรมการสรรหาตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยกรรมการท่ีเหลืออยู ท้ังน้ี ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 113 

วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(2) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติใหความเห็นชอบ

บุคคลผูไดรับการคัดเลือกตาม (1) ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายชื่อ  

การลงมติใหใชวิธีลงคะแนนลับ ในกรณีท่ีวุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหประธานวุฒิสภา

นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ังตอไป ในกรณีท่ีวุฒิสภาไมเห็นชอบในรายชื่อใด 

ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อน้ันกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการ  



ศาลรัฐธรรมนูญพรอมดวยเหตุผลเพ่ือใหดําเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการ  

สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นดวยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมดวย

คะแนนเอกฉั นท ใหสงรายชื่อน้ันใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง

แตงต้ังตอไป แตถามติท่ียืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันท ใหเร่ิมกระบวนการสรรหา

ใหม ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีเหตุใหตอง

ดําเนินการดังกลาว 

ในกรณีท่ีไมอาจสรรหาผู ทรงคุณวุฒิตาม (1) ไดภายในเวลาท่ีกําหนด  

ไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหท่ีประชุมใหญศาลฎีกาแตงต้ังผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารง

ตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนสามคน และใหท่ีประชุมใหญตุลาการ  

ในศาลปกครองสูงสุดแตงต้ังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนสองคน  

เปนกรรมการสรรหาเพ่ือดําเนินการตาม (1) แทน 

 

มาตรา 207  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง 

(1) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

(2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถิ่นหรือไมเปนกรรมการหรือท่ีป รึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของ

หนวยงานของรัฐ 

(3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการท่ีดําเนินธุรกิจ

โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

(4) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาก ารในศาลปกครอง

สูงสุดเลือกบุคคลหรือวุฒิสภาใหความเห็นชอบบุคคลตาม (1) ( 2) ( 3) หรือ (4)  

โดยไดรับความยินยอมของบุคคลน้ัน ผูไดรับเลือกจะเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีไดตอเมื่อตน  



ไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเชื่อไดวา

ตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดรับเลือกหรือไดรับความเห็นชอบ แตถาผูน้ันมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพ

อิสระภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูน้ันมิไดเคยรับเลือกหรือไดรั บความเห็นชอบให

เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหนําบทบัญญัติ มาตรา 204  และ มาตรา 206 

แลวแตกรณี มาใชบังคับ 

 

มาตรา 208  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระ

การดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทร งแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนง  

ไดเพียงวาระเดียว 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพนจากตําแหนง

ตามวาระ ใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ  

ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาท่ี 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญเปนเจาพนักงาน  

ในการยุติธรรมตามกฎหมาย 

 

มาตรา 209   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธาน  

ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 205 

(5) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา 207 



(6) วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

(7) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีน้ันจะยังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอ  

การลงโทษ เวนแตเปนกรณีท่ีคดียังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิด  

อันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีเหลืออยูปฏิบัติ

หนาท่ีตอไปไดภายใตบังคับมาตรา 216 

 

มาตรา  210   ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ  

ศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงตามวาระพรอมกันท้ังหมด ใหเร่ิมดําเนินการตาม

มาตรา 204 และมาตรา 206 ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง 

ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจาก

ตําแหนงนอกจากกรณีตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ

ศาลฎีกาใหดําเนินการตาม มาตรา 204 ใหแลวเสร็จภายในสามสิ บวันนับแตวันท่ีพน

จากตําแหนง 

(2) ในกรณีท่ีเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ใหดําเนินการตาม มาตรา 204  ใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง 

(3) ในกรณีท่ีเปนตุลาการศาลรัฐธรรม นูญตามมาตรา 204 (3) หรือ (4) ให

ดําเนินการตามมาตรา 206 ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง 

ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวนนอกสมัยประชุมของรัฐสภา ใหดําเนินการตาม มาตรา 206 ภายในสามสิบวัน

นับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 



ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง ใหนําบทบัญญัติ  

มาตรา 204 วรรคสามมาใชบังคับ 

 

มาตรา 211  ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด 

ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันตอง

ดวยบทบัญญัติมาตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับ

บทบัญญัติน้ัน ใหศาลสงความเห็นเชนวาน้ันตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะได

พิจารณาวินิจฉัย ในร ะหวางน้ันใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการ

พิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหน่ึงไมเปน

สาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรร มนูญใหใชไดในคดีท้ังปวง แตไม กระทบ  

กระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแลว 

 

มาตรา 212  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรอง

ไวมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 

การใชสิทธิตามวรรคหน่ึงตองเปนกรณีท่ีไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่น  

ไดแลว ท้ังน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 

มาตรา 213  ในการปฏิบัติหนาท่ี ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเรียกเอกสา ร

หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอให



พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ  

สวนทองถิ่น ดําเนินการใดเพ่ือประโยชนแหงการพิจารณาได 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

ตามท่ีมอบหมาย 

 

มาตรา 214   ในกรณีท่ีมีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวาง

รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมิใชศาลต้ังแตสององคกรขึ้นไป  

ใหประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองคกรน้ัน เสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอ  

ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 

 

มาตรา 215  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเร่ืองใดหรือประเด็นใดท่ีได

มีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เปนเร่ืองหรือประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดเคย

พิจารณาวินิจฉัยแลวศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

 

มาตรา 216  องคคณะของตุลากา รศาลรัฐธรรมนูญในการน่ังพิจารณา

และในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอื่น  

ในรัฐธรรมนูญน้ี 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการ

วินิจฉัยในสวนของตนพรอมแถลงดวยวาจาตอท่ีประชุมกอนการลงมติ 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญทุกคนใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือ

คํากลาวหาสรุปขอเท็จจริงท่ีไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหา

ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกขึ้น

อางอิง 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผู กพันรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 

มาตรา 217  ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเปน

อิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป นผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ 

การแตงต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตองมาจากการเสนอของ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 

และการดําเนินการอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  



สวนท่ี 3 

ศาลยุติธรรม 

   

 

มาตรา 218  ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เวนแต

คดีท่ีรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น 

 

มาตรา 219   ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และ  

ศาลฎีกา เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 

ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติ  

ใหเสนอตอศาลฎีกาไดโดยตรง และคดีท่ีอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของ

ศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เ วนแตเปนกรณีท่ีศาลฎีกาเห็นวา  

ขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงท่ีอุทธรณหรือฎีกาน้ันจะไมเปนสาระอันควรแก  

การพิจารณา ศาลฎีกามีอํานาจไมรับคดีไวพิจารณาพิพากษาได ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ี  

ท่ีประชุมใหญศาลฎีกากําหนด 

ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกับกา รเลือกต้ังและการ

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา และใหศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ังและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ท้ังน้ี 

วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกากําหนด  

โดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว 

ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา  

โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา



ผูพิพากษาศาลฎี กาหรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษา  

ศาลฎีกาจํานวนเกาคน ซึ่งไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ 

และใหเลือกเปนรายคดี 

อํานาจหนาท่ีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

และวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหน งทางการเมือง ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญน้ีและในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 

มาตรา 220   การแตงต้ังและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจาก

ตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุ ติธรรมกอน  

แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาใน  

ศาลยุติธรรม ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  

ในการน้ีใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นชั้น  

ศาลละหน่ึงคณะ เพ่ือเสนอความคิดเห็นในเร่ืองดังกลาวเพ่ือประกอบการพิจารณา 

การใหความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตาม  

วรรคหน่ึงและวรรคสองตองคํานึงถึงความรูความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลดังกลาวดวย เปนสําคัญ 

 

มาตรา 221   คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอ บดวยบุคคล

ดังตอไปน้ี 

(1) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ 



(2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละชั้นศาล ไดแก ศาลฎีกาหกคน  

ศาลอุทธรณสี่คน  และศาลชั้นตนสองคน ซึ่งเปนขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล 

และไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล 

(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ 

และไดรับเลือกจากวุฒิสภา 

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีท่ีไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง (3) หรือมีแตไมครบ

สองคน ถาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนเห็นวามีเร่ือง

เรงดวนท่ีตองใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนดังกลาว

เปนองคประกอบและองคประชุมพิจารณาเร่ืองเรงดวนน้ันได 

 

มาตรา 222  ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมท่ีเปนอิสระ 

โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา 

การแตงต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ตองมาจากการเสนอของ

ประธานศาลฎีกาและไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุ คคล การงบประมาณ 

และการดําเนินการอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  



สวนท่ี 4 

ศาลปกครอง 

   

 

มาตรา 223  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวาง

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐ ธรรมนูญ  

หรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกัน อันเน่ืองมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย 

หรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาท่ี

ของรัฐ ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบั ญญัติ รวมท้ังมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเร่ืองท่ี

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

อํานาจศาลปกครองตามวรรคหน่ึงไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกร

ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตาม

รัฐธรรมนูญน้ัน 

ใหมีศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้น

อุทธรณดวยก็ได 

 

มาตรา 224   การแตงต้ังและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจาก

ตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ี

กฎหมายบัญญัติกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 



ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดิน

อาจไดรับแตงต้ังใหเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได การแตงต้ังใหบุคคลดังกลาว

เปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดใหแตงต้ังไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุดท้ังหมด และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ

ศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลวจึง

นําความกราบบังคมทูล 

การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาล

ปกครอง ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 

ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจํา นวนเทาใด ใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกําหนด 

 

มาตรา 225  การแตงต้ังตุลาการในศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประธาน

ศาลปกครองสูงสุดน้ัน เมื่อไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

และวุฒิสภาแลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ังตอไป 

 

มาตรา 226   คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดวยบุคคล 

ดังตอไปน้ี 

(1) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ 

(2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งเปนตุลาการในศาลปกครอง

และไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองดวยกันเอง 

(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจาก

คณะรัฐมนตรีอีกหน่ึงคน 



คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีท่ีไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง (3) หรือมีแตไมครบ

สามคน ถาคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนไมนอยกวาหกคนเห็นวาเปน

เร่ืองเรงดวนท่ีตองใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวน

ดังกลาวเปนองคประกอบและองคประชุมพิจารณาเร่ืองเรงดวนน้ันได 

 

มาตรา 227   ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาลปกครองท่ีเปนอิสระ 

โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาล

ปกครองสูงสุด 

การแตงต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ตองมาจากการเสนอของ

ประธานศาลปกครองสูงสุดและไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล

ปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริ หารงานบุคคล การงบประมาณ 

และการดําเนินการอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  



  



สวนท่ี 5 

ศาลทหาร 

   

 

มาตรา 228  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผูกระทําผิด

เปนบุคคลท่ีอยูในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การแตงต้ังและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 

  



หมวด 11 

องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

   

 

สวนท่ี 1 

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

   

 

1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 229  คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกอบดวย ประธานกรรมการ

คนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของ

วุฒิสภา จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ี

ประจักษ 

ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธาน

กรรมการและกรรมการตามวรรคหน่ึง 

 

มาตรา 230   กรรมการการเลือกต้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปน้ี 

(1) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปบริบูรณ 

(2) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 



(3) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม มาตรา 205 (1) (4) (5) และ 

(6) 

(4) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา 207 มาใชบังคับกับกรรมการการเลือกต้ังดวยโดย

อนุโลม 

 

มาตรา 231  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ

การเลือกต้ังใหดําเนินการดังน้ี 

(1) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ังจํานวนเจ็ดคน ซึ่ง

ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรั ฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งท่ีประชุมใหญ

ศาลฎีกาคัดเลือกจํานวนหน่ึงคน และบุคคลซึ่งท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดคัดเลือกจํานวนหน่ึงคน เปนกรรมการ ทําหนาท่ีสรรหาผูมีคุณสมบัติตาม  

มาตรา 230 ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ัง จํานวนสามคน เสนอตอประธาน

วุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อน้ัน มติในการ  

สรรหาดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด

เทาท่ีมีอยู ในกรณีท่ีไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

ถากรรมการท่ีเหลืออยูน้ันมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงใหคณะกรรมการสรรหา

กรรมการการเลือกต้ังประกอบดวยกรรมการท่ีเหลืออยู ท้ังน้ี ใหนําบทบัญญัติใน

มาตรา 113 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 



บุคคลซึ่งท่ีประชุมใหญศาลฎีกาและท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดเลือกตามวรรคหน่ึง ตองมิใชผูพิพากษาหรือตุลาการ และตองไมเปนกรรมการ

สรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน 

(2) ใหท่ีประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู มีคุณสมบัติตามมาตรา 230 

ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ังจํานวนสองคน เสนอตอประธานวุฒิสภา  

โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูน้ัน 

(3) การสรรหาตาม (1) และ (2) ใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมี

เหตุท่ีทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหน งดังกลาว ในกรณีท่ีมีเหตุท่ีทําให  

ไมอาจดําเนินการสรรหาไดภายในเวลาท่ีกําหนดหรือไมอาจสรรหาไดครบจํานวน

ภายในเวลาท่ีกําหนดตาม (1) ใหท่ีประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบ

จํานวนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีครบกําหนดตาม (1) 

(4) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ื อมีมติใหความเห็นชอบ  

ผูไดรับการสรรหาตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 

(5) ในกรณีท่ีวุฒิสภาใหความเห็นชอบใหดําเนินการตาม (6) แตถาวุฒิสภา

ไมเห็นชอบในรายชื่อใด ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อน้ันกลับไปยัง

คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ังหรือท่ีประชุมใหญศาลฎีกา แลวแตกรณี 

เพ่ือใหดําเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ังหรือท่ี

ประชุมใหญศาลฎีกา ไมเห็นดวยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนน

เอกฉันทหรือดว ยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของท่ีประชุมใหญศาลฎีกา แลวแต

กรณีใหดําเนินการตอไปตาม (6) แตถามติท่ียืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันทหรือ

ไมไดคะแนนตามท่ีกําหนดใหเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม ซึ่งตองดําเนินการใหแลว

เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีเหตุใหตองดําเนินการดังกลาว 



(6) ใหผูไดรับความเห็นชอบตาม (4) หรือ (5) ประชุมและเลือกกันเองให

คนหน่ึงเปนประธานกรรมการการเลือกต้ัง และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และ

ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ังตอไป 

 

มาตรา 232  กรรมการการเลือกต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงเ จ็ดปนับแต

วันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

กรรมการการเลือกต้ังซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ตองอยูในตําแหนง  

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการการเลือกต้ังซึ่งไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับ

หนาท่ี 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา 209 (1) (2) (3) (5) (6) (7) และการขาดคุณสมบัติ

และมีลักษณะตองหามตาม มาตรา 230  มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของ

กรรมการการเลือกต้ังดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 233  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ

ท้ังสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมี

อยูของท้ังสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกต้ัง  

คนใดคนหน่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทําก ารอันตองหามตาม

มาตรา 230 และใหประธานรัฐสภาสงคํารองน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวัน

นับแตวันท่ีไดรับคํารอง เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไป

ยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 92  มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของ

กรรมการการเลือกต้ังดวยโดยอนุโลม 



มาตรา 234  ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกต้ังพนจากตําแหนงตามวาระ

พรอมกันท้ังคณะใหดําเนินการสรรหาตามมาตรา 231 ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพน

จากตําแหนง 

ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกต้ังพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง

คราวออกตามวาระใหดําเนินการสรรหาตาม มาตรา 231 ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแตวันท่ีมีเหตุดังกลาว และใหผูไดรับความเห็นชอบอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ี

เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 

มาตรา 235  คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูควบคุมและดําเนินการจัด

หรือจัดใหมีการเลือกต้ังหรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา 

สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี รวมท้ังการออกเสียงประชามติ 

ใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

ประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนหนวยงานท่ีเปนอิสระในการ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  



มาตรา 236  คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการท้ังหลายอันจําเปนแกการ

ปฏิบัติตามกฎหมายตาม มาตรา 235  วรรคสอง รวมท้ังวางระเบียบเกี่ยวกับการ  

หาเสียงเลือกต้ังและการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกต้ัง และ  

ผูมีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือใหเปนไปโด ยสุจริตและเท่ียงธรรมและกําหนดหลักเกณฑการ

ดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกต้ังมีความเสมอภาค และมีโอกาส

ทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกต้ัง 

(2) วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีขณะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตาม มาตรา 181 โดยคํานึงถึงการรักษา

ประโยชนของรัฐ และคํานึงถึงความสุจริต เท่ียงธรรม ความเสมอภาค และโอกาส

ทัดเทียมกันในการเลือกต้ัง 

(3) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง 

การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงินของพรรคการเ มืองและผูสมัคร  

รับเลือกต้ัง รวมท้ังการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย 

และการควบคุมการจายเงินหรือรับเงินเพ่ือประโยชนในการลงคะแนนเลือกต้ัง 

(4) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน ทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีอื่นของรัฐ 

ปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเปนตามกฎหมายตามมาตรา 235 วรรคสอง 

(5) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอ

โตแยงท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา 235 วรรคสอง 

(6) สั่งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกต้ัง

ใดหนวยเลือกต้ังหน่ึงหรือทุกหนวยเลือกต้ัง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา  



การเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกต้ังน้ัน ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริต

และเท่ียงธรรม 

(7) ประกาศผลการเลือกต้ัง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 

(8) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการให

การศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

(9) ดําเนินการอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ

หลักฐานท่ีเกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอให

พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนว ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการเพ่ือประโยชนแหงการปฏิบัติหนาท่ี การสืบสวน 

สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงต้ังบุคคล คณะบุคคล หรือผูแทน

องคการเอกชนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมอบหมาย 

 

มาตรา 237  ผูสมัครรับเลือกต้ังผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่น

กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศ

ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกต้ังมิ ไดเปนไปโดยสุจริตและ

เท่ียงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา 



ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหน่ึง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา

หัวหนาพรรคการเมืองหรื อกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น  

หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําน้ันแลว มิไดยับย้ังหรือแกไขเพ่ือใหการ

เลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองน้ันกระทําการเพ่ือให

ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญน้ีตามมาตรา 68  และในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบ  

พรรคการเมืองน้ัน ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันท่ีมีคําสั่งใหยุบ

พรรคการเมือง 

 

มาตรา 238  คณะกรรมการการเลือกต้ังตองดําเนินการสืบสวนสอบสวน

เพ่ือหาขอเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1) ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ผูสมัครรับเลือกต้ัง หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิก

สมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหน่ึง คัดคานวาการเลือก ต้ังในเขต

เลือกต้ังน้ันเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

(2) ผูเขารับการสรรหา หรือสมาชิกขององคกรตาม มาตรา 114 วรรคหน่ึง 

คัดคานวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาน้ัน เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

(3) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดว า กอนไดรับเลือกต้ังหรือสรรหา 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 

ผูใดไดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพ่ือใหตนเองไดรับเลือกต้ังหรือสรรหา หรือไดรับ

เลือกต้ังหรือสรรหามาโดยไมสุจริตโดยผลของการท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใ ดได

กระทําลงไปโดยฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติ



ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(4) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการออกเสียงประชามติมิไดเปนไปโดย

ชอบดวยกฎหมาย หรือผูมีสิทธิเลือกต้ังคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวย

เลือกต้ังใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

เมื่อดําเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จแลว คณะกรรมการการเลือกต้ังตอง

พิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน 

 

มาตรา 239   ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยใหมีการ

เลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกอนการประกาศผลการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังเปนท่ีสุด 

ในกรณีท่ีประกาศผลการเลือกต้ังแลว ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวา

ควรใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหย่ืนคํารองตอศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาไดรับคํารองของ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง แลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูน้ันจะ

ปฏิบัติหนาท่ีตอไปไมได จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารอง ในกรณีท่ีศาลฎีกามีคําสั่ง

ใหมีการเลือกต้ังใหมในเขตเลือกต้ังใดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหสมาชิกภาพของสมา ชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกต้ังน้ันสิ้นสุดลง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหนาท่ีตอไปไมได มิใหนับบุคคล

ดังกลาวเขาในจํานวนรวมของสมาชิกเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

แลวแตกรณี 



ใหนําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบั งคับกับ  

การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นดวยโดยอนุโลม โดยการย่ืนคํารอง

ตอศาลตามวรรคสองใหย่ืนตอศาลอุทธรณ และใหคําสั่งของศาลอุทธรณเปนท่ีสุด 

 

มาตรา 240   ในกรณีท่ีมีการคัดคานวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใด

เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย กฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา

กอนไดรับการสรรหา สมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการตามมาตรา 238 ใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดวินิจฉัยสั่งการเปนอยางใดแลว ใหเสนอ

ตอศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยโดยพลัน และใหนําความในมาตรา 239 วรรคสองและ

วรรคสาม มาใชบังคับกับการท่ีสมาชิกวุฒิสภาผูน้ันไมอาจปฏิบัติหนาท่ีตอไปได  

โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการสรรหาหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

สมาชิกวุฒิสภาผูใดใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผูน้ันสิ้นสุดลงนับแตวันท่ี  

ศาลฎีกามีคําสั่ง และใหดําเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหมแทนตําแหนงท่ีวาง 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองประธานกรรมการการ

เลือกต้ังจะรวมดําเนินการหรือวินิจฉัยสั่งการมิได และใหคณ ะกรรมการการเลือกต้ัง  

มีองคประกอบเทาท่ีมีอยู 

การคัดคานและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ใหเปนไป

ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 



มาตรา 241   ในระหวางท่ีพระราชกฤษฎีก าใหมีการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศใหมีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

หรือประกาศใหมีการออกเสียงประชามติมีผลใชบังคับ หามมิใหจับ คุมขัง หรือ

หมายเรียกตัวกรรมการการเลือกต้ังไปทําการสอบสวน เวนแตในกรณีท่ีไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือในกรณีท่ีจับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีท่ีมีการจับกรรมการการเลือกต้ังในขณะกระทําความผิด หรือจับ 

หรือคุมขังกรรมการการเลือกต้ังในกรณีอื่น ใหรายงานไปยังประธานกรรมการการ

เลือกต้ังโดยดวน และประธานกรรมการการเลือกต้ังอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได แตถา

ประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนผูถูกจับหรือคุมขังใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังเทาท่ีมีอยูเปนผูดําเนินการ 

  



2. ผูตรวจการแผนดิน 

   

 

มาตรา 242   ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคน ซึ่งพระมหากษัตริย

ทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งเปนท่ียอมรับนับถือของประชาชน  

มีความรอบรูและมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรม

อันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ 

ใหผูไดรับเลือกเปนผูตรวจการแผนดินประชุมและเลือกกันเองใหคนหน่ึง

เปนประธานผูตรวจการแผนดินแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ัง

ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน 

คุณสมบัติและลักษ ณะตองหามของผูตรวจการแผนดินใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันท่ี

พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหมีสํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานท่ีเ ปนอิสระในการ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา 243  การสรรหาและการเลือกผูตรวจการแผนดินใหนําบทบัญญัติ

มาตรา 206 และมาตรา 207 มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหมีคณะกรรมการสรรหา

จํานวนเจ็ดคนประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน  

ศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

บุคคลซึ่งท่ีประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจํานวนหน่ึงคน และบุคคลซึ่งท่ีประชุมใหญ



ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหน่ึงคน และใหนําบทบัญญัติ มาตรา 231 

(1) วรรคสอง มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 244  ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 

(ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตาม

กฎหมายของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ พนักงาน หรือ

ลูกจางของหนวยราชการ หนวย งานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการน้ันจะ

ชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม 

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ีโดย

ไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรั ฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม 

ท้ังน้ี ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 

(ง) กรณีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ

เจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280 

(3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงขอพิจารณาเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นวา

จําเปน 



(4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมขอสังเกตตอ

คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร แ ละวุฒิสภา ทุกป ท้ังน้ี ใหประกาศรายงานดังกลาว

ในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย 

การใชอํานาจหนาท่ีตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) ใหผูตรวจการแผนดิน

ดําเนินการเมื่อมีการรองเรียน เวนแตเปนกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทํา

ดังกลาวมีผลกระทบตอความเสี ยหายของประชาชนสวนรวมหรือเพ่ือคุมครอง

ประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไมมีการ

รองเรียนได 

 

มาตรา 245  ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือ

ศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณีดังตอไปน้ี 

(1) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ย วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยโดยไมชักชา ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญ 

(2) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใดตาม มาตรา 244 (1) (ก)  

มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเร่ืองพรอมดวย

ความเห็นตอศาลปกครองและใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ท้ังน้ี  

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

  



3. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   

 

มาตรา 246  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่ง

พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตอง เปนผูซึ่งมีความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม มาตรา 205 

โดยเคยเปนรัฐมนตรี กรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดินหรือเคยรับราชการในตําแหนง  

ไมตํ่ากวาอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวยราชการท่ีมีอํานาจบริหาร

เทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาศาสตราจารย ผูแทนองคการพัฒนา

เอกชน หรือผูประกอบวิชาชีพท่ีมีองคกรวิชาชีพตามกฎหมายมาเปนเวลาไมนอยกวา

สามสิบปซึ่งองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพน้ันใหการรับรองและเสนอชื่อเขาสู

กระบวนการสรรหา 

การสรรหาและการเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 204  วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา 206  และ  

มาตรา 207  มาใชบั งคับโดยอนุโลม โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคน

ประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ัง

ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 



ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด  

โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอํานาจหนาท่ี ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรา 247  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระ

การดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงได

เพียงวาระเดียว 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งพนจากตําแหนงตาม

วาระ ตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาท่ี 

การพนจากตําแหนง การสรรหา และการเลือกกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติแทนตําแหนงท่ีวาง ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 209 และ

มาตรา 210 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 248  สมาชิกสภาผูแทนร าษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการขาดความเท่ียงธรรม จงใจฝาฝ น

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณท่ีเปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักด์ิของการ

ดํารงตําแหนงอยางรายแรง เพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง 

มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

พนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใ นสี่ของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

 



มาตรา 249  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ

ท้ังสองสภามีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ัง

สองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง  

ทางการเมืองวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดรํ่ารวยผิดปกติ 

กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

คํารองขอตามวรรคหน่ึงตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวาผูดํารงตําแหนง

ดังกลาวกระทําการตามวรรคหน่ึงเปนขอ ๆ ใหชัดเ จน และใหย่ืนตอประธานวุฒิสภา 

เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองแลว ใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือพิจารณาพิพากษา 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูถูกกลาวหา จะปฏิบัติ

หนาท่ีในระหวางน้ันมิได จนกวาจะมี คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ  

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารองดังกลาว 

ในกรณีท่ีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ีไดตามวรรคสาม และมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เหลืออยูนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการปอ งกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติท้ังหมด ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงต้ัง

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทําหนาท่ีเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติเปนการชั่ วคราว โดยใหผูท่ีไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงไดจนกวากรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาท่ีได 

หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง  

ทางการเมืองวาผูน้ันกระทําความผิด 

 



มาตรา 250  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเกี่ยวกับการ

ถอดถอนออกจากตําแหนงเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา 272 และมาตรา 279 วรรคสาม 

(2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 275 

(3) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือ

ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรํ่ารวยผิดปกติ 

กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  

หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม รวมท้ังดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐ

หรือขาราชการในระดับตํ่ากวาท่ีรวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับ

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือท่ีกระทําความผิดในลักษณะท่ีคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เห็นสมควรดําเนินการดวย ท้ังน้ี  

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(4) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปล่ียนแปลง

ของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงตาม มาตรา 259  และ มาตรา 264   

ตามบัญชีและเอกสารประกอบท่ีไดย่ืนไว ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการ  

ท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

(5) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

(6) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมขอสัง เกตตอ

คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป ท้ังน้ี ใหประกาศรายงานดังกลาว

ในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย 



(7) ดําเนินการอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 213  มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวยโดยอนุโลม 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนเจาพนักงานในการยุติธรรม  

ตามกฎหมาย 

 

มาตรา 251  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

มีหนวยธุรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีเปนอิสระ 

โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน

ผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

การแตงต้ังเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปร ามการทุจริต

แหงชาติ ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติและวุฒิสภา 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน

หนวยงานท่ีเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น 

ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  



4. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   

 

มาตรา 252  การตรวจเงินแผนดินใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินท่ีเปนอิสระและเปนกลาง 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหน่ึง

และกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังจากผูมีความชํานาญและ

ประสบการณดานการตรวจเงินแผนดินการบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน 

การคลัง และดานอื่น 

การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 204  วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา 206  และ  

มาตรา 207 มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา  

ใหเปนไปตามมาตรา 243 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ัง

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันท่ี

พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการพนจากตําแหนงของกรรมการ  

ตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงิ นแผนดิน รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน 



การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะไดรับการแตงต้ังเปน

กรรมการตรวจเงิ นแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพ่ือใหได

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ และเพ่ือใหได

หลักประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลดังกลาว 

 

มาตรา 253   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาท่ีกําหนด

หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา  

และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน และมีอํานาจ

แตงต้ังคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังท่ีเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีวินิจฉัยการ

ดําเนินการท่ีเกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ และใหคดีท่ีพิพาท

เกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเร่ืองดังกลาวเปน

คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ท่ี

เปนอิสระและเปนกลาง 

 

มาตรา 254   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินท่ีเปนอิสระ โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปน

ผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนหนวยงานท่ีเปนอิสระ ในการ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  



สวนท่ี 2 

องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 

   

 

1. องคกรอัยการ 

   

 

มาตรา 255  พนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

น้ีและตามกฎหมายวาดวยอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น 

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป

โดยเท่ียงธรรม 

การแตงต้ังและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนงตองเปนไปตามมติของ

คณะกรรมการอัยการ และไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังอัยการ

สูงสุด 

องคกรอัยการมีหนวยธุรการท่ีเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา ท้ังน้ี 

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

พนักงานอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ  

ในทํานองเดียวกันเวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ท้ังตองไมประกอบ

อาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทํากิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ

หนาท่ี หรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงตําแหนงห นาท่ีราชการ และตองไมเปนกรรมการ 



ผูจัดการ หรือท่ีปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกัน

น้ันในหางหุนสวนบริษัท 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา 202 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

  



2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

   

 

มาตรา 256   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย 

ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง

ตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนเปนท่ีประจักษ ท้ังน้ี โดยตองคํานึงถึงการมีสวนร วมของผูแทน

จากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนดวย 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ัง

ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การถอดถอน และการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันท่ี

พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 204  วรรคสาม มาตรา 206  มาตรา 207  และ

มาตรา 209 (2) มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา

ใหเปนไปตามมาตรา 243 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนหนวยงานท่ีเปน

อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ท้ังน้ี  

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา 257   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปน้ี 



(1) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา อันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคีและเสนอมาตรการการแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคล

หรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพ่ือดําเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏ

วาไมมีการดําเนินการตามท่ีเสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพ่ือดําเนินการตอไป 

(2) เสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบ

ตามท่ีมีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา

เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(3) เสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบ

ตามท่ีมีผูรองเรียนวากฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิ

มนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ท้ังน้ี  

ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(4) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอ  

จากผูเสียหายและเปนกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปน

สวนรวม ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(5) เสนอแนะนโยบ ายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ  

ตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(6) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

(7) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ 

องคการเอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 

(8) จัดทํารายงานประ จําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา 



(9) อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึง

ผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐาน  

ท่ีเกี่ยวของจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมท้ังมีอํานาจอื่นเพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  



3. สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

   

 

มาตรา 258   สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาท่ี  

ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

และสังคม รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

ตองใหสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช 

องคประกอบ ท่ีมา อํานาจหนาท่ี และการดําเนินงานของสภาท่ีปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ใหมีสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนวยงานท่ี

เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ แ ละการดําเนินการอ่ืน ท้ังน้ี ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 

 

  



หมวด 12 

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

   

 

สวนท่ี 1 

การตรวจสอบทรัพยสิน 

   

 

มาตรา 259  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปน้ี มีหนาท่ีย่ืนบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภ าวะตอ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทุกคร้ังท่ีเขารับตําแหนงหรือ

พนจากตําแหนง 

(1) นายกรัฐมนตรี 

(2) รัฐมนตรี 

(3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(4) สมาชิกวุฒิสภา 

(5) ขาราชการการเมืองอื่น 

(6) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

บัญชีตามวรรคหน่ึงใหย่ืนพรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานท่ี

พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหน้ีสินดังกลาว รวมท้ังสําเนาแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีท่ีผานมา 



การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

ใหรวมถึ งทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีมอบหมายใหอยูในความ

ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมดวย 

 

มาตรา 260   บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตาม มาตรา 259  

ใหแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีมีอยูจริงในวันท่ีเขารับตําแหนงหรือวันท่ีพนจาก

ตําแหนง แลวแตกรณี และตองย่ืนภายในกําหนดเวลาดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีเปนการเขารับตําแหนง ใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวัน  

เขารับตําแหนง 

(2) ในกรณีท่ีเปนการพนจากตําแหนง ใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวันพน

จากตําแหนง 

(3) ในกรณีท่ีบุคคลตาม มาตรา 259 ซึ่งไดย่ืนบัญชีไวแลว ตายในระหวาง

ดํารงตําแหนงหรือกอนย่ืนบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก 

ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีมีอยูใน วันท่ีผูดํารงตําแหนงน้ันตาย 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูดํารงตําแหนงตาย 

ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา

ทองถิ่น หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองย่ืนบัญชี

ตาม (2) แลว ใหมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการ ทรัพยสินและหน้ีสินท่ีมีอยูจริงในวัน

ครบหน่ึงปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงดังกลาวอีกคร้ังหน่ึงโดยใหย่ืนภายในสามสิบวัน

นับแตวันท่ีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหน่ึงปดวย 

 

มาตรา 261  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบ

ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหเปดเผย



ใหสาธารณชนทราบโดยเร็วแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดตองย่ืน

บัญชีดังกลาว บัญชีของผูดํารงตําแหนงอื่นจะเปดเผยไดตอเมื่อการเปดเผยดังกลาวจะ

เปนประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอ

จากศาลหรือผูมีสวนไดเสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจัดใหมีการ

ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหน้ีสินดังกลาวโดยเร็ว 

 

มาตรา 262   ในกรณีท่ีมีการย่ืนบัญชีเพราะเหตุท่ีผูดํารงตําแหนง  

ทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติทําการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของ  

ผูดํารงตําแหนงน้ัน แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกลาวใหประกาศ  

ในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีปรากฏวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงผูใดมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้น

ผิดปกติ ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสาร

ท้ังหมดท่ีมีอยูพรอมท้ังรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินคดีตอ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสินท่ีเพ่ิมขึ้นผิดปกติ

น้ันตกเปนของแผนดินตอไป และใหนําบทบัญญัติ มาตรา 272 วรรคหา  มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 263   ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมย่ืนบัญชีแสดง

รายการทรัพยสิ นและหน้ีสินและเอกสารประกอบตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญน้ี  

หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบดวยขอความ



อันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ ใหคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเร่ืองใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองวินิจฉัยตอไป 

ถาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวา  

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ใหผูน้ันพนจาก

ตําแหนงในวันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย  

โดยใหนําบ ทบัญญัติ มาตรา 92 มาใชบังคับโดยอนุโลมและผูน้ันตองหามมิใหดํารง

ตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันท่ี

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยดวย 

 

มาตรา 264  บทบัญญัติมาตรา 259 มาตรา 260 มาตรา 261 วรรคสอง 

และมาตรา 263  วรรคหน่ึง ใหใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐ ตามท่ีคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดดวยโดยอนุโลม 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจเปดเผยบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบท่ีมีการย่ืนไวแกผูมีสวนไดเสีย

ได ถาเปนประโยชนในการดําเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทําความผิด  

ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 

  



สวนท่ี 2 

การกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

   

 

มาตรา 265  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 

(1) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจหรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการ  

สวนทองถิ่น 

(2) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ  

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ  

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน 

หรือเปนหุ นสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปน

คูสัญญาในลักษณะดังกลาว ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(3) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรั ฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 

(4) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 48 

บทบัญญัติมาตราน้ีมิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ  หรือเงินอื่นใด

ในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา 

หรือกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังในการบริหารราชการแผนดิน 



ใหนําความใน (2) ( 3) และ (4) มาใชบังคับกับคู สมรสและบุตรของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาน้ัน ท่ีดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวม

ดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให

กระทําการตามมาตราน้ีดวย 

 

มาตรา 266   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใช

สถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไป  

กาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง  

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

(1) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาท่ีประจําของขาราชการ 

พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือ

หุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น 

(2) การบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง และเล่ือนเงินเดือนของ

ขาราชการซึ่งมี ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน 

หรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ 

หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ 

(3) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ

การเมือง พนักงาน หรือลูกจ างของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง 

 

มาตรา 267  ใหนําบทบัญญัติมาตรา 265 มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีดวย เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติ  



แหงกฎหมาย และจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการท่ีดําเนิน

ธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิได

ดวย 

 

มาตรา 268   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดท่ีบัญญัติไว  

ในมาตรา 266 มิได เว นแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการ  

ตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา 269  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุน

ในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน

หรือบริษัทตอไป ท้ังน้ี ตามจํานวนท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีผูน้ันแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง และใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูน้ันโอน

หุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพ่ือประโยชนของ

ผูอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไป

บริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุ นหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรค

หน่ึง มิได 

บทบัญญัติมาตราน้ีใหนํามาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ

ภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย และใหนําบทบัญญัติ มาตรา 259 วรรคสาม 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  



สวนท่ี 3 

การถอดถอนจากตําแหนง 

   

 

มาตรา 270  ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน  

ศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทาง

ทุจริตตอหนาท่ี สอวากระทําผิดตอตําแ หนงหนาท่ีราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนง

หนาท่ีในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภา  

มีอํานาจถอดถอนผูน้ันออกจากตําแหนงได 

บทบัญญัติวรรคหน่ึงใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปน้ีดวย คือ 

(1) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน 

และกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(2) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

 

มาตรา 271  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน

วุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติตาม มาตรา 274  ใหถอดถอนบุคคลตาม มาตรา 270  

ออกจากตําแหนงได คํารองขอดังกลาวตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวาผูดํารงตําแหนง

ดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 



สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ี

มีอยู ของวุฒิสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติตาม  

มาตรา 274 ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคนมีสิทธิเขาชื่อรอง

ขอใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตําแหนงไดตามมาตรา 164 

 

มาตรา 272   เมื่อไดรับคํารองขอตาม มาตรา 271  แลว ใหประธาน

วุฒิสภาสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ

ไตสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

เมื่อไตสวนเสร็จ แลว ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติทํารายงานเสนอตอวุฒิสภา โดยในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอ

กลาวหาตามคํารองขอขอใดมีมูลหรือไม เพียงใด มีพยานหลักฐานท่ีควรเชื่อไดอยางไร 

พรอมท้ังระบุขอยุติวาจะใหดําเนินการอยางไรดวย 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา

ขอกลาวหาตามคํารองขอขอใดเปนเร่ืองสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอน้ันสงไปให

ประธานวุฒิสภาตามวรรคหน่ึงเพ่ือใหพิจารณาไปกอนก็ได 

ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู วาขอกลาวหา

ใดมีมูล นับแตวันดังกลาวผูดํารงตําแหนงท่ีถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาท่ีตอไปมิได

จนกวาวุฒิสภาจะมีมติ และใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติสงรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพรอมท้ังความเห็นไ ปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือ

ดําเนินการตามมาตรา 273 และอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป แตถาคณะกรรมการปองกันและ



ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอน้ันเปนอัน

ตกไป 

ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็น  

ท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไม

สมบูรณพอท่ีจะดําเนินคดีได ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพ่ือดําเนินการตอไป โ ดยใหระบุขอท่ีไมสมบูรณ

น้ันใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีน้ี ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติและอัยการสูงสุดต้ังคณะทํางานขึ้นคณะหน่ึง โดยมีผูแทนจากแตละ

ฝายจํานวนเทากัน เพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการ

สูงสุด เพ่ื อฟองคดีตอไป ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการ

ดําเนินการฟองคดีได ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมี

อํานาจดําเนินการฟองคดีเองหรือแตงต้ังทนายความใหฟองคดีแทนก็ได 

 

มาตรา 273  เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา 272 แลว ใหประธานวุฒิสภา

จัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณากรณีดังกลาวโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

สงรายงานใหนอกสมัยประชุม ใหประธานวุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพ่ือนํา

ความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการเรีย กประชุมรัฐสภาเปนการประชุม  

สมัยวิสามัญ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

มาตรา 274  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งตอง

กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ มติท่ีใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนง ใหถือเอาคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 



ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูน้ันพนจากตําแหนงหรือใหออกจาก

ราชการนับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูน้ันในการดํารงตําแหนง

ใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลาหาป 

มติของวุฒิสภาตามมาตราน้ีใหเปนท่ีสุด แล ะจะมีการรองขอใหถอดถอน

บุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 

  



สวนท่ี 4 

การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

   

 

มาตรา 275  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภาหรือขาราชการการเมืองอื่น ถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ กระทํา

ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิด

ตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอื่นใหศาลฎีกาแผนกค ดีอาญาของ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา 

บทบัญญัติวรรคหน่ึงใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปน

ตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน รวมท้ังผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดแกบุคคลตามวรรคหน่ึง เพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือ

ประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาท่ีดวย 

การย่ืนคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เพ่ือใหดําเนินการตาม มาตรา 250  (2) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาตามวรรคหน่ึง เปนผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ผูเสียหายจากการกระทํา

ดังกลาวจะย่ืนคํารองตอคณะกรรมการปองกันแล ะปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เพ่ือใหดําเนินการตาม มาตรา 250 (2) หรือจะย่ืนคํารองตอท่ีประชุมใหญศาลฎีกาเพ่ือ

ขอใหต้ังผูไตสวนอิสระตาม มาตรา 276  ก็ไดแตถาผูเสียหายไดย่ืนคํารอง  

ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติแลว ผูเสียหายจะย่ืนคํา

รองตอท่ีประชุมใหญศาลฎีกาไดตอเมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต



แหงชาติไมรับดําเนินการไตสวน ดําเนินการลาชาเกินสมควร หรือดําเนินการไตสวน

แลวเห็นวาไมมีมูลความผิดตามขอกลาวหา 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบ ปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวามี

เหตุอันควรสงสัยวามีกรณีตามวรรคสี่ และคณะกรรมการปองกันและปราบปราม  

การทุจริตแหงชาติมีมติใหดําเนินการตาม มาตรา 250 (2) ดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยูใหคณะกรรมการปอง กันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตาม มาตรา 250  (2) โดยเร็ว ในกรณีน้ี 

ผูเสียหายจะย่ืนคํารองตอท่ีประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคสี่ มิได 

ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 272 วรรคหน่ึง วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 276   ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกาเห็นควรดําเนินการตาม  

คํารองท่ีย่ืนตามมาตรา 275 วรรคสี่ ใหท่ีประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาแตงต้ังผูไตสวน

อิสระจากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ 

หรือจะสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ

ไตสวนตามมาตรา 250 (2) แทนการแตงต้ังผูไตสวนอิสระ ก็ได 

คุณสมบัติ อํานาจหนาท่ี วิธีการไตสวน และการดําเนินการอื่นท่ีจําเปนของ

ผูไตสวนอิสระใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

เมื่อผูไตสวนอิสระไดดําเนินการไตสวนหาขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอม

ทําความเห็นแลวถาเห็นวาขอกลาวหามีมูล ใหสง รายงานและเอกสารท่ีมีอยูพรอมท้ัง

ความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือดําเนินการตาม มาตรา 273 และสงสํานวนและ

ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือย่ืนฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง



ตําแหนงทางการเมืองตอไป และใหนําบทบัญญัติ มาตรา 272 วรรคหา  มาใชบังคับ  

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 277  ในการพิจารณาคดี ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองยึดสํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ หรือของผูไตสวนอิสระ แลวแตกรณี เปนหลักในการพิจารณา และอาจ  

ไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง  

ทางการเมืองใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และใหนําบทบัญญัติมาตรา 213 

มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง  

ทางการเมืองดวยโดยอนุโลม 

บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภาตาม มาตรา 131  มิใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาค ดีของศาลฎีกา  

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 

มาตรา 278  การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก โดยผูพิพากษาซึ่งเปน

องคคณะทุกคนตองทําความเห็นในการวินิจฉัยคดีเปนหนังสือพรอมท้ังตองแถลง  

ดวยวาจาตอท่ีประชุมกอนการลงมติ 

คําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองใหเปดเผยและเปนท่ีสุด เวนแตเปนกรณีตามวรรคสาม 

ในกรณีท่ีผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองมีพยานหลักฐานใหม ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปล่ียนแปลงไป  



ในสาระสําคัญ อาจย่ืนอุทธรณตอท่ีประชุมใหญศา ลฎีกาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมี

คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 

หลักเกณฑการย่ืนอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ  

ศาลฎีกา ใหเปนไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกากําหนด 

  



หมวด 13 

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

   

 

มาตรา 279  มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม  

ท่ีกําหนดขึ้น 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง จะตองมีกลไกและระบบในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดขั้นตอนการ

ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง ใหถือวา

เปนการกระทําผิดทางวินัย ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตาม ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นท่ี

เกี่ยวของ แลวแตกรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเร่ืองใหคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุท่ีจะ

ถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา 270 

การพิจารณา สรรหา กล่ันกรอง หรือแตงต้ังบุคคลใด เขาสูตําแหนงท่ีมี  

สวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมท้ังการโยกยาย การเล่ือนตําแหนง การเล่ือน

เงินเดือน และการลงโทษบุคคลน้ันจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึง

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 

 

มาตรา 280  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามหมวดน้ี ใหผูตรวจการ

แผนดินมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวล



จริยธรรมตาม มาตรา 279 วรรคหน่ึง และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมท้ังมีหนาท่ีรายงาน

การกระทําท่ีมีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการ  

ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตาม ประมวลจริยธรรม  

ตามมาตรา 279 วรรคสาม 

ในกรณีท่ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะ

รายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไป  

ดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวน  

ตอสาธารณะก็ได 

  



หมวด 14 

การปกครองสวนทองถิ่น 

   

 

มาตรา 281   ภายใตบังคับ มาตรา 1  รัฐจะตองใหความเปนอิสระแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ

ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก  

ในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 

ทองถิ่นใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัดต้ังเปนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา 282   การกํากั บดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาท่ี

จําเปนและมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับ

รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนไป

เพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเป น

สวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ

ของประชาชนในทองถิ่น หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวมิได 

ในการกํากับดูแลตามวรรคหน่ึง ใหมีการกําหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเปน

แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมและความแตกตางในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหาร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละรูปแบบโดยไมกระทบตอความสามารถในการ

ตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมท้ังจัดใหมี

กลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก 



มาตรา 283  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไป  

ในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น  

และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ 

การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเ ฉพาะ 

โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม

ดวย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมี  

ความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระ บบการคลังทองถิ่นให

จัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาท่ี จัดต้ังหรือรวมกันจัดต้ังองคการ

เพ่ือการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหเกิดความคุมคาเปนประโยชน 

และใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึง 

ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพ่ือ กําหนด  

การแบงอํานาจหนาท่ีและจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและราชการ  

สวนภูมิภาคกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดวยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมขึ้นตามระดับความสามารถขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ รวมท้ังกําหน ดระบบตรวจสอบและประเมินผล  

โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ ผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน เปนผูดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมาย 

ใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่น เพ่ือกําหนดอํานาจหนาท่ีในการจัดเก็บภาษี

และรายได อื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีหลักเกณฑท่ีเหมาะสมตาม

ลักษณะของภาษีแตละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดท่ีเพียงพอกับ



รายจายตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงระดับขั้น

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น สถานะทางการคลัง ขององคกรปกครอง  

สวนทองถิ่น และความย่ังยืนทางการคลังของรัฐ 

ในกรณีท่ีมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและการจัดสรรรายไดใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแลว คณะกรรมการตามวรรคสามจะตองนําเร่ืองดังกลาวมา

พิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาป เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมขอ งการ

กําหนดอํานาจหนาท่ี และการจัดสรรรายไดท่ีไดกระทําไปแลว ท้ังน้ี ตองคํานึงถึง  

การกระจายอํานาจเพ่ิมขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสําคัญ 

การดําเนินการตามวรรคหา เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ

รายงานรัฐสภาแลวใหมีผลบังคับได 

 

มาตรา 284   องคกรป กครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและ  

คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกต้ัง 

คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกต้ังโดยตรง

ของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาทอ งถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่นท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน

โดยตรงและลับ 

สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระ  

การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 

คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่ นจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนง

หรือเงินเดือนประจําพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  



หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น และจะมีผลประโยชนขัดกันกับการดํารง

ตําแหนงตามท่ีกฎหมายบัญญัติมิได 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิสมัครรั บเลือกต้ัง หลักเกณฑ

และวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น  

ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีท่ีคณะผูบริหารทองถิ่นตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ หรือผูบริหาร

ทองถิ่นพนจากตําแหนงและจําเปนตองมีการแตงต้ังคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่นเปนการชั่วคราว มิใหนําบทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใชบังคับ  

ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การจัดต้ัง องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษท่ีมีโครงสราง  

การบริหารท่ีแตกตางจากท่ีบัญญัติไวในมาตราน้ี ใหกระทําไดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

แตคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกต้ัง 

ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 และมาตรา 268  

มาใชบังคับกับสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแต

กรณี ดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 285  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด

เห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นน้ันไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียง  

ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูน้ันพนจาก

ตําแหนง ท้ังน้ี จํานวนผูมีสิทธิเขา ชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ การตรวจสอบ

รายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 



มาตรา 286  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพ่ือใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติ

ทองถิ่นได 

จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ รวมท้ังการตรวจสอบ

รายชื่อ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา 287  ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการท่ี

ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย 

ในกรณีท่ีการกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง

แจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และ  

ในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือไดรับก ารรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทําน้ัน หรืออาจ

จัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนใน

เร่ื องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป  

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสาม  

ใหนําบทบัญญัติมาตรา 168 วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



มาตรา 288   การแตงต้ังและการใหขาราชการและลูกจางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและความจําเปน

ของแตละทองถิ่น โดยการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี

มาตรฐานสอดคลองกัน และอาจไดรับการพั ฒนารวมกันหรือสับเปล่ียนบุคลากร

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได รวมท้ังตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

กอน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ตองมีองคกร

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น เพ่ือสรางระบบคุมครองคุณธรรมและ

จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหน่ึงจะตองประกอบดวย 

ผูแทนของหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ ผูแทนขององคกรป กครองสวนทองถิ่น ผูแทน

ขาราชการสวนทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 

การโยกยาย การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษ

ขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 

 

มาตรา 289  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาท่ีบํารุงรักษา

ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรม และ  

การฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นน้ัน และเขาไป  



มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐาน

และระบบการศึกษาของชาติ 

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น  

และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย 

 

มาตรา 290  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

(1) การจัดการ กา รบํารุงรักษา และการใชประโยชนจา กทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี 

(2) การเข าไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีของตน 

(3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใด  

นอกเขตพ้ืนท่ีซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

(4) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 

  



หมวด 15 

การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

   

 

มาตรา 291  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑ

และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภา

ผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน  

ไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังส องสภา หรือจาก

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวยการ

เขาชื่อเสนอกฎหมาย 

ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเปนการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปล่ียนแปลง

รูปของรัฐ จะเสนอมิได 

(2) ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมและ

ใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหน่ึงขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อ

และลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพ่ิมเติม

น้ัน ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา 

(4) การพิจารณาในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีเขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญ

แกไขเพ่ิมเติมดวย 



การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรี ยงลําดับมาตรา ให

ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

(5) เมื่อการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพน

กําหนดน้ีแลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามตอไป 

(6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและ

ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมี คะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการท่ีจะใหออกใชเปน

รัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา 

(7) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามท่ีกลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไข

เพ่ิมเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติ มาตรา 150  และ  

มาตรา 151 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

  



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 292   ใหคณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญน้ีเปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 293   ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2549  ทําหนาท่ีรัฐสภา  

สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีจนกวาจะมีการ

ประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรกตามมาตรา 127 

ในระหวางเวลาตามวรรคหน่ึ ง ถาบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญน้ีหรือ

กฎหมายอื่นบัญญัติใหประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา 

เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปน  

ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ในวาระเร่ิมแรก หากปรากฏวาเมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรก

ตามมาตรา 127 แลวแตยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีวุฒิสภา

ตอไป เวนแตการพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี จนกวาจะมีวุฒิ สภาตามรัฐธรรมนูญน้ี และกิจการใดท่ี

สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาว ใหมีผลเปนการ

ดําเนินการของวุฒิสภา และในกรณีท่ีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายอื่น

บัญญัติใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ใหประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 



มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา 93  มาตรา 94  มาตรา 101  มาตรา 102   

มาตรา 106  มาตรา 109  มาตรา 111  มาตรา 113  มาตรา 114  มาตรา 115   

มาตรา 119  มาตรา 120  มาตรา 197  วรรคสี่ มาตรา 261  และบทบัญญัติแหง

กฎหมายใดท่ีหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง มาใชบังคับกับการ 

ดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 153 มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 294   ใหสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการ  

ยกรางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2549 สิ้นสุดลงในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 

เพ่ือประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิใหกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิก

วุฒิสภาภายในสองป นับแตวันท่ีพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง 

 

มาตรา 295   ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา รางพระราชบัญญัติประก อบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  

และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ท่ีไดรับ

จากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 

ในกรณีท่ีพนกําหนดเ วลาตามวรรคหน่ึงแลว แตสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

ยังพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมแลวเสร็จ  



ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

ท่ีคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน  

เจ็ดวันเ พ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย โดยถือเสมือนวาสภานิติบัญญัติแหงชาติไดให  

ความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว 

ในระหวางท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

ตามวรรคหน่ึ ง ยังไมมีผลใชบังคับใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  

พรรคการเมือง พ .ศ . 2541  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ .ศ. 2541 ยังคงใชบังคับตอไปจนกวาพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใชบังคับ 

 

มาตรา 296   ใหดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม

รัฐธรรมนูญน้ีใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน และดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ตามรัฐธรรมนูญน้ีใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยหาสิบวัน ท้ังน้ี นับแตวันท่ี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 มีผลใชบังคับ 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปคร้ังแรกภายหลัง  

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหน่ึงแตเพียงพรรคเดียวไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง  

สวนระยะเวลาตาม มาตรา 101 (4) (ก) ใหใชกําหนดเปนเวลาหน่ึงป และระยะเวลา

ตามมาตรา 101 (4) (ค) และ (ง) ใหใชกําหนดเปนสองป 

ในวาระเร่ิมแรก หามมิใหผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกต้ังเปนคร้ัง

แรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักรา ช 2540  ดํารงตําแหนงเปน

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะมีการไดมาเปนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี และมิใหนําบทบัญญัติ



มาตรา 115 (9) และมาตรา 116 วรรคสอง มาใชบังคับกับผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา  

ซึ่งไดรับเลือกต้ังคร้ังหลังสุดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

 

มาตรา 297   ในวาระเร่ิมแรก ใหสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหา  

มีวาระสามปนับแตวันเร่ิมตนสมาชิกภาพ และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารง

ตําแหนงติดตอกันเกินหน่ึงวาระมาใชบังคับ กับบุคคลดังกลาวในการสรรหาคราวถัดไป

หลังจากสิ้นสุดสมาชิกสภาพ 

 

มาตรา 298   ใหคณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผนดินอยูในวัน

ประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีคงเปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  

และใหพนจากตําแหนงท้ังคณะเมื่อคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมตามรัฐธรรมนู ญน้ี 

เขารับหนาท่ี 

ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2549  พนจากตําแหนงท้ังคณะพรอมกับคณะรัฐมนตรี  

ท่ีบริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีดวย 

มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา 171 วรรคสอง มาตรา 172 มาตรา 174 และ

มาตรา 182 (4) (7) และ (8) มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 299   ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่งดํารงตําแหนงอยู  

ในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี เปนผูตรวจการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

น้ี และใหคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระ โดยใหเร่ิมนับวาระต้ังแตวันท่ี

พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังและใหผูตรวจการแผนดินดั งกลาวเลือกกันเองใหคนหน่ึง



เปนประธานผูตรวจการแผนดินใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช

รัฐธรรมนูญน้ี และใหนําบทบัญญัติ มาตรา 242 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

ใหกรรมการการเลือกต้ัง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต

แหงชาติ และสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระ โดยใหเร่ิมนับ

วาระต้ังแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง 

ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช

รัฐธ รรมนูญน้ีคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี แตถาบุคคลดังกลาวไดรับแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงยังไมเกินหน่ึงปนับถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี มิใหนําบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงติดตอกัน เกินหน่ึงวาระมาใชบังคับกับบุคคลน้ันในการ

แตงต้ังกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้นใหมเปนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี 

ใหบุคคลตามมาตราน้ีปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของท่ีใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีตอไป จนกวาจะมี

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพ่ือใหเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญน้ีขึ้นใชบังคับ เวนแตบทบัญญัติใดขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญน้ีใหใชบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีแทน 

 

มาตรา 300   ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2549  เปนศาลรัฐธรรมนูญตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี โดยใหผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกาเปนประธาน  

ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน  



ศาลรัฐธรรมนูญ แตใหผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดท่ีได รับ

เลือกตามมาตรา 35  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) 

พุทธศักราช 2549 คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอไปจนกวาจะมีการ

แตงต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ซึ่งตอง  

ไมเกินหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันท่ีไดมีก ารแตงต้ังประธานสภาผูแทนราษฎรและ  

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรภายหลังจากการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เปนการท่ัวไปคร้ังแรกตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 

มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 205 (3) มาตรา 207 (1) (2) และมาตรา 209 (5) 

มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง 

ใหบทบัญญัติมาตรา 35 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2549 ยังคงมีผลใชบังคับตอไป

จนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ  

ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ 

บรรดาคดีหรือการใดท่ีอยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึงใหศาลรัฐธรรมนูญตามมาตราน้ีดําเนินการตอไป และเมื่อ  

มีการแตงต้ั งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญน้ีแลว บรรดาคดีหรือการท่ีคาง

ดําเนินการน้ันใหโอนไปอยูในอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญท่ีแตงต้ังขึ้นใหมน้ัน 

ในระหวางท่ียังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญมี อํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับ  

วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยได แตท้ังน้ี ตองตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหน่ึงป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 

 



มาตรา 301  ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและ

ผูวาการตรวจเงินแผนดินภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีมีการแตงต้ังประธานสภา

ผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ภายหลังจากการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปคร้ังแรกตามบทบัญญัติแหงรัฐธร รมนูญน้ี  

และหากยังไมมีประธานศาลรัฐธรรมนูญท่ีมาจากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญน้ี  

ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู 

ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการตรวจเงิน

แผนดินเปนผูใชอํานาจหนาท่ีแทนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

มาตรา 302   ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปน้ีมีผล  

ใชบังคับตอไปภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในมาตราน้ี 

(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา พ .ศ . 2542  โดยใหประธานผูตรวจการแผนดินเปนผูรักษาการ ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต พ .ศ. 2542  โดยใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว าดวยการตรวจเงินแผนดิน  

พ .ศ . 2542  โดยใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูรักษาการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 



(4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ  

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ .ศ. 2542 โดยใหประธานศาลฎีกาเปนผูรักษาการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ใหถือวาการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

โดยพระราชบัญญัติท่ีไดประกาศใชบังคับในระหวางวันท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2549  มีผลใชบังคับ เปนการแกไขเพ่ิมเติม  

โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญน้ี 

ใหผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง 

ดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพ่ือใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญน้ีภายในหน่ึงปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี ในกรณีท่ียังไมมี  

ผูดํารงตําแหนงท่ีเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว 

ระยะเวลาหน่ึงปใหเร่ิมนับต้ังแตวันท่ีมีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงน้ัน 

ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม

มาตราน้ีใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวัน ท่ีไดรับรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว และใหวุฒิสภาพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน  

นับแตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน 

การลงมติใหแกไขเพ่ิมเติมหรือไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง ตองมีคะแ นนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

สมาชิกของแตละสภา 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการออกเสียงประชามติเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  

โดยใหนําความในวรรคสาม วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



มาตรา 303   ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะรัฐมนตรีท่ีเขาบริหารราชการ

แผนดินภายหลังจากการเลือกต้ังท่ัวไปเปนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี ดําเนินการ

จัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองดังตอไปน้ี ใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

(1) กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดเพ่ือสงเสริมและคุ มครอง

การใชสิทธิและเสรีภาพตาม มาตรา 40 มาตรา 44 บทบัญญัติในสวนท่ี 7 เสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน  สวนท่ี 8 สิทธิและเสรีภาพใน

การศึกษา สวนท่ี 9 สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สวนท่ี 10 

สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน  รวมท้ังกฎหมายวาดวยขอมูลสวนบุคคล  

ตามมาตรา 56 สวนท่ี 12 สิทธิชุมชน  กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการเพ่ือการ

คุมครองผูบริโภคท่ีเปนอิสระตาม มาตรา 61 วรรคสอง กฎหมายวาดวยสภาพัฒนา

การเมืองตาม มาตรา 78 (7) กฎหมายเพ่ือจัดต้ังองคกรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรมตาม มาตรา 81 (4) กฎหมายวาดวยการจัดต้ังสภาเกษตรกรตาม มาตรา 84 

(8) กฎหมายวาดวยการจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตาม มาตรา 87 (4) 

และกฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตาม มาตรา 256 ภายใน

หน่ึงปนับแตวันท่ีแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

(2) กฎหมายเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของชาติตาม มาตรา 80 โดยสงเสริม

การศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวย

ตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น รวมท้ังปรับปรุงกฎหมาย

เพ่ือกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ  

ระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ี  

แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

(3) กฎหมายตามมาตรา 190 วรรคหา โดยอยางนอยตองมีรายละเอียด

เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาท่ีมีการตรวจสอบถวงดุล



ระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และใหประชาชนมี

สวนรวมอยางแทจริง รวมท้ังรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยท่ีมีความเปนอิสระ  

ซึ่งดําเนินการกอนการเจรจาทําหนังสือสัญญา โดยไมมีการขัดกันระหวางประโยชน

ของรัฐกับผลประโยชนของผูศึกษาวิจัยไมวาในชวงเวลาใดของการบังคับใชหนังสือ

สัญญาภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

(4) กฎหมายตามมาตรา 86 (1) และมาตรา 167 วรรคสาม ภายในสองป

นับแตวันท่ีแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

(5) กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายรายไดทองถิ่น กฎหมายจัดต้ังองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการสวนทองถิ่น และกฎหมายอ่ืนตาม หมวด 14 

การปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ภายในสองป

นับแตวันท่ีแถลงนโยบายตอรัฐสภาตาม มาตรา 176  ในการน้ี จะจัดทําเปนประมวล

กฎหมายทองถิ่นก็ได 

ในกรณีท่ีปรากฏวากฎหมายใดท่ีตราขึ้นกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  

มีเน้ือหาสาระเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีแลว ใหถือเปนการยกเวนท่ีจะ

ไมตองดําเนินการตามมาตราน้ีอีก 

 

มาตรา 304   ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตาม มาตรา 279  

ใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 305  ในวาระเร่ิมแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปน้ีมาใชบังคับ  

กับกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 



(1) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 47 วรรคสอง มาใชบังคับจนกวาจะมีการตรา

กฎหมายตามมาตรา 47 จัดต้ังองคกรเพ่ือทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับดูแล

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  

ซึ่งตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยอยางนอย

กฎหมายดังกลาวตองมีสาระสําคัญใหมีคณะกรรมการเฉพาะดาน เ ปนหนวยยอย

ภายในองคกรน้ัน แยกตางหากจากกัน ทําหนาท่ีกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม  

และมีรายละเอียดวาดวยการกํากับและคุมครองการดําเนินกิจการ การจัดใหมีกองทุน

พัฒนาทรัพยากรสื่อสารและสงเสริมใหภาคประช าชนมีสวนรวมในการดําเนินการ

สื่อมวลชนสาธารณะ แตท้ังน้ีตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน  

หรือสัญญาท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีไดกระทําขึ้นกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี จนกวา

การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ันจะสิ้นผล 

(2) ภายใตบังคับ มาตรา 296 วรรคสาม มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา 102 

(10) เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา มาตรา 115  (9) และ  

มาตรา 116 วรรคสอง มาใชบังคับกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี 

(3) มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา 141 มาใชบังคับกับการตราพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 

(4) มิให นําบทบัญญัติ มาตรา 167 วรรคหน่ึง และวรรคสอง มาตรา 168 

วรรคเกา มาตรา 169 เฉพาะกรณีการกําหนดแหลงท่ีมาของรายไดเพ่ือชดใชรายจายท่ี

ไดใชเงินคงคลังจายไปกอนและ มาตรา 170  มาใชบังคับภายในหน่ึงปนับแตวัน

ประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 



(5) การใดท่ีเกี่ยวกับการจัดทําหรือดําเนินการตามหนังสือสัญญาท่ีได

ดําเนินการไปแลวกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี ใหเปนอันใชได และมิใหนํา

บทบัญญัติ มาตรา 190  วรรคสาม  มาใชบังคับ แตใ หนําบทบัญญัติ มาตรา 190   

วรรคสาม มาใชบังคับกับการดําเนินการท่ียังคงคางอยูและตองดําเนินการตอไป 

(6) มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา 209 (2) มาใชบังคับกับคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 

(7) มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา 255 วรรคหา และ มาตรา 288 วรรคสาม  

มาใชบังคับภายในหน่ึงปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 306   ในวาระเร่ิมแรก ใหผูพิพากษาในศาลฎีกาท่ีเคยดํารง

ตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ 

2550  สามารถปฏิบัติหนาท่ีผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตาม มาตรา 219 ได ท้ังน้ี 

จนกวาจะมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกั บการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติหนาท่ีของ

ผูพิพากษาอาวุโส 

ภายในหน่ึงปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีใหตรากฎหมายกําหนด

หลักเกณฑใหผูพิพากษาศาลยุติธรรมดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบป  

และผูพิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณใ ดซึ่ง

ไดปฏิบัติหนาท่ีมาแลวไมนอยกวาย่ีสิบปและผานการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติ

หนาท่ี สามารถขอไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสในศาลซึ่งไมสูงกวาขณะดํารง

ตําแหนงได 

กฎหมายท่ีจะตราขึ้นตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะตองมีบทบัญญัติให  

ผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบู รณขึ้นไปในปงบประมาณใดในระยะสิบปแรกนับแตวันท่ี



กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับทยอยพนจากตําแหนงท่ีดํารงอยูเปนลําดับในแตละป

ตอเน่ืองกันไปและสามารถขอไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสตอไปได 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคสอง และวรรคสาม ไปใชกับพนักงานอัยการดวย 

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 307   ใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิซึ่งดํารง

ตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี คงดํารงตําแหนงเปนกรรมการตุลาการศาล

ยุติธรรมตอไป เวนแตกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  

ในปงบประมาณ 2550 และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในชั้นศาลใดท่ียายไปจากชั้นศาลน้ัน 

ท้ังน้ี ไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 308   ใหคณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผนดินอยูในวัน

ประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีแตงต้ังคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายท่ีมีการดําเนินการท่ีเปน

อิสระภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี โดยใหคณะกรรมการ

ดังกลาวมีหนาท่ีศึกษาและเสนอแนะการจัดทํากฎหมายท่ีจําเปนตองตราขึ้ นเพ่ืออนุวัติ

การตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และใหคณะกรรมการดังกลาวจัดทํากฎหมายเพ่ือ

จัดต้ังองคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย ตาม มาตรา 81 (3) ใหแลวเสร็จภายในหน่ึงป  

นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี โดยในกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติ

กําหนดใหมีหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ดวย 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ไมเปนการตัดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอื่น

ท่ีมีหนาท่ีตองจัดทํากฎหมายในความรับผิดชอบ 

 



มาตรา 309   บรรดาการใด ๆ ท่ีไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไท ย (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2549 วาเปนการชอบดวยกฎหมาย

และรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการกระทําท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกรณีดังกลาวไมวากอนหรือหลัง  

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี ใหถือวาการน้ันและการกระทําน้ันชอบดวยรัฐธรรมนูญน้ี 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

มีชัย  ฤชุพันธุ 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 


