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๒ 

บททั่วไป 

------------------ 

มาตรา ๑  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 

มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรา ๓  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้น
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ 
ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม  

มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 

มาตรา ๕  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 

มาตรา ๗  เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไป
ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกระท าหรือการวินิจฉัยกรณีใดตามวรรคหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ชี้ขาดเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน ก็ได้  แต่ส าหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด ให้กระท าได้เฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีและเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด  



๓ 

ภาค ๑ 
พระมหากษัตริย์และประชาชน 

------------ 

หมวด ๑ 
พระมหากษัตริย์ 

------------ 

มาตรา ๘  องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟูองร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ 

มาตรา ๙  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 

มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 

มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและ
องคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 

คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์
ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๓  การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม 
พระราชอธัยาศัย 

ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธาน
องคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอ่ืนหรือให้องคมนตรีอื่น
พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๑๔  องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝุใน 
พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด ๆ 

มาตรา ๑๕  ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยถ้อยค า 
ดังต่อไปนี้



๔ 

  “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน  
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๖  องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๑๗  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้นจากต าแหน่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 

มาตรา ๑๘  เมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระ
ไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็น 
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือ
ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือ
เพราะเหตุอ่ืน ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา
เพ่ือขอความเห็นชอบ  เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในการ 
ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๐  ในระหว่างที่ไม่มีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา 
๑๙ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างที่
ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่
ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

มาตรา ๒๑  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๑๙  ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) 
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และ 
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 



๕ 

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาตาม
มาตรานี้ 

มาตรา ๒๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓  การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาล 
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็น 
พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ  เมื่อมีพระราชด าริประการใด ให้คณะองคมนตรีจัดท า 
ร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือมีพระบรมราชวินิจฉัย  
เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีด าเนินการแจ้งประธานรัฐสภาเพ่ือให้
ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในการ
รับทราบตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีท่ีพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง 
พระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว  
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือรับทราบ  
และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธาน 
รัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 

ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีท่ีพระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๒ ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบ  ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้  เมื่อรัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป 
แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอาย ุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในการ
รับทราบตามวรรคหนึ่งหรือให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔  ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ 
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน  แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
ไว้ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตาม
มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป  
ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 



๖ 

ในกรณีที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป
ตามวรรคหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ
ชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือท าหน้าที่ 
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใช้บังคับ 

มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
หรือประธานองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง 
และอยู่ในระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือก
องคมนตรีคนหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

หมวด ๒ 
ประชาชน 
------------ 

ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง 

------------ 

มาตรา ๒๖  ประชาชนชาวไทยย่อมมฐีานะเป็นพลเมือง 
พลเมืองต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น เคารพ

หลักความเสมอภาค ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีค่านิยมที่ด ีมีวินัย ตระหนักในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม รู้รักสามัคคี มีความเพียร และพ่ึงตนเอง 

พลเมืองต้องไม่กระท าการที่ท าให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างคนในชาติหรือศาสนา หรือไม่ยั่วยุ 
ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน   

รัฐมีหน้าที่ต้องปลูกฝังให้พลเมืองยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีค่านิยมประชาธิปไตย ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาอบรมในทุกระดับ ทุกประเภท และทุกกลุ่มอายุ เพ่ือสร้าง 
ความเป็นพลเมืองตามมาตรานี้ 

มาตรา ๒๗  พลเมืองมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปกปูองและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
(๒) ปูองกันประเทศ รับราชการทหาร รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
(๓) เสียภาษีอากรโดยสุจริต 
(๔) ใช้สิทธิทางการเมืองโดยสุจริตและมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม 
(๕) ช่วยเหลือราชการ ช่วยเหลือในการปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วยเหลือในการ

ปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ รับการศึกษาอบรม  ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพโดยสุจริต  ปกปูอง พิทักษ์ 
อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  รวมทั้ง 
สงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๒๘  พลเมืองซึ่งเข้าไปท าหน้าที่ในสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ สมัชชาพลเมือง องค์กรตรวจสอบ
ภาคประชาชน และองค์กรอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือให้บุคคลท าหน้าที่พลเมือง ย่อมปฏิบัติหน้าที่ 
ซึ่งมีเกียรติอย่างเข้มแข็ง โดยปราศจากอคติและด้วยความเสียสละ และให้ได้รับค่าใช้จ่ายบางประการที่จ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 



๘ 

ส่วนที่ ๒ 

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
------------ 

ตอนที่ ๑ 
บททั่วไป 

------------ 

มาตรา ๒๙  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดย
ปริยาย หรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และ 
การตีความกฎหมายทั้งปวง 

การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพ 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๐  สิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐและหน่วยงานของรัฐ 
ในการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผล  แต่การด าเนินการดังกล่าว ให้รัฐด าเนินการเพ่ิมข้ึนตามความสามารถ 
ทางการคลังของรัฐ 

มาตรา ๓๑  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้ 

ในกรณีทีบุ่คคลหรือกลุ่มบุคคลใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง ผู้พบเห็นการกระท าดังกล่าวย่อมมีสิทธิ 
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดได้  ในการนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจสั่งให้เลิกการกระท าดังกล่าวและ 
สั่งการอ่ืนได้  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดขีอง 
ศาลรัฐธรรมนูญ  แตก่ารใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการ
ดังกล่าว 

มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ย่อมมีเสรีภาพที่จะกระท าการใด และย่อมใช้สิทธิ
และเสรีภาพของตนได้  ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือ 
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
เพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง   
ในกรณีที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ 



๙ 

ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิหรือเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  แต่หาก 
เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองสิทธิหรือเสรีภาพให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมาย
ดังกล่าว บุคคลก็ย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลได้โดยตรง 

การตรากฎหมายเพ่ือก าหนดการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามวรรคสาม จะกระทบต่อขอบเขต 
แห่งสิทธิหรือเสรีภาพ หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเกินสมควรตามหลักความได้สัดส่วน มิได้ 

รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ส่งเสริม และช่วยเหลือให้การใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นไปอย่างเหมาะสม  

มาตรา ๓๓  การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิได้  เว้นแต่ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และ 
จะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น มิได้ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด 
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจ 
ในการตรากฎหมายนั้นด้วย 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม 

ตอนที่ ๒ 
สิทธิมนุษยชน 

------------ 

มาตรา ๓๔  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน  
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 

เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท า
มิได้ 

มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม  

มาตรา ๓๕  บุคคลซ่ึงเป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และเจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายหรือกฎ 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 



๑๐ 

มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้   
แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ
ไร้มนุษยธรรม 

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระท ามิได้  เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้   
เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๗  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้น
บัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ 

ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด  และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุด 
แสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิด มิได้ 

บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้ถูกบังคับให้ให้ถ้อยค าซึ่งอาจท าให้ตนเองต้องรับผิดทางอาญา 

มาตรา ๓๘  สิทธิของบุคคลในการสมรสและในครอบครัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง  การจ ากัดสิทธิดังกล่าวจะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือ
รักษาประโยชน์สาธารณะหรือในกรณีท่ีเป็นบุคคลสาธารณะ 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับ
ตนตามที่กฎหมายบัญญัติ  การแสวงประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผ่านระบบต่างๆ จะกระท าได้
เฉพาะเพียงเท่าท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๙  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน และย่อมได้รับความคุ้มครองในการอยู่อาศัยและ
ครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข 

การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถาน 
หรือในที่รโหฐาน จะกระท ามิได้  เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการอ่ืนใด

เพ่ือให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน



๑๑ 

  มาตรา ๔๑  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง
ศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน 
เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระท าการใดๆ อันเป็นการ 
รอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา  
หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอ่ืน 

มาตรา ๔๒  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นของตนโดยการพูด 
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพ่ือปูองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

มาตรา ๔๓  สิทธิในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง  แต่การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต้องค านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะด้วย  ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่านั้นย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง  สิทธิในการสืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะ

ในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน  โดยในกฎหมาย
นั้นต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก าหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง  รวมทั้งต้อง
มีการชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจาก
การเวนคืนนั้น  และในการก าหนดค่าทดแทนต้องค านึงถึงราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพ
และท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการ 
ใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืน  ในกรณีท่ีมิได้ใช้เพ่ือการนั้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 
(๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย  
(๒) สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวดเร็ว  

เป็นธรรม และมีมาตรฐานที่ชัดเจน  โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ผู้ยากไร้  
และผู้ด้อยโอกาส ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม  

(๓) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันข้ันพ้ืนฐานเรื่องการได้รับ 
การพิจารณาโดยเปิดเผย โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับ 
การพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรอืตุลาการซึ่งนั่งพิจารณาครบองค์คณะ และการคัดหรือท าส าเนาค าพิพากษา ค าวินิจฉัย 
หรือค าสั่งอันเป็นการชี้ขาดคดี 



๑๒ 

 (๔) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ าเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย และพยานในคดี ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ 
อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ หรือสถานะใด ย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม  

(๕) ในคดีอาญา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย และพยาน มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือ 
ที่จ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ  ได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานที่ชัดเจน  
ผู้ต้องหาและจ าเลยมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากทนายความซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  การได้รับ 
การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักเว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ และรับทราบเหตุผลประกอบการสั่งฟูองหรือ 
ไม่ฟูองของพนักงานอัยการ  

(๖) ได้รับการเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ 

มาตรา ๔๕  บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยและมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยจะมีสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมเพียงใด ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือตามที่รัฐจัดให้ 

ตอนที่ ๓ 
สิทธิพลเมือง 

------------ 

มาตรา ๔๖  ครอบครัวย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็น
ปึกแผ่นและเป็นสุข และมีมาตรฐานการด ารงชีวิตทีเ่หมาะสม ซึ่งรวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย   
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มารดาย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษและได้รับสวัสดิการตามควรจากรัฐและนายจ้าง  
ก่อนและหลังการให้ก าเนิดบุตร  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เด็กและเยาวชนย่อมมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  
ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  รวมทั้งได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่เป็นภัย 
ต่อจิตใจหรือสุขภาพหรือขัดขวางพัฒนาการตามปกติของเด็กและเยาวชน  ทั้งนี้ โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง 

เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจาก 
การใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีสิทธิได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว 

การจ ากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือสงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว เพ่ือคุ้มครอง
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน หรือเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น 

เด็ก เยาวชน สตรี บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคล 
ซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือ 
ที่เหมาะสมจากรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 



๑๓ 

มาตรา ๔๗  พลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร 
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เฉพาะเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพ
ของผู้เยาว์ 

การถอนสัญชาติไทยจากบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระท ามิได้  สัญชาติไทยจะสิ้นสุดลงได้
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และจะขัดต่อเจตจ านงของพลเมืองนั้นได้ต่อเมื่อไม่ท าให้พลเมืองนั้นเป็นบุคคลไร้สัญชาติ  

การเนรเทศผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร 
จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๔๘  เสรีภาพของสื่อมวลชนในการประกอบวิชาชีพตามจริยธรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ย่อม 
ได้รับความคุ้มครอง  

การสั่งปิดกิจการสื่อมวลชนเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท ามิได้ 
การห้ามสื่อมวลชนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วย

วิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ  เพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน  เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือเพ่ือปูองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  

การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในสื่อมวลชน จะกระท ามิได้   
เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  และจะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสาม 

เจ้าของกิจการสื่อมวลชนต้องเป็นพลเมือง  และพลเมืองไม่อาจเป็นเจ้าของกิจการสื่อมวลชนหรือ 
ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หลายกิจการ ในลักษณะที่อาจมีผลเป็นการครอบง าหรือผูกขาดการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารหรือความคิดเห็นต่อสังคม หรือมีผลเป็นการขัดขวางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือปิดกั้น 
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชน มิได้  ไม่ว่าในนาม 
ของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะด าเนินการโดยวิธีการอ่ืน ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม ทีจ่ะท าให้สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในท านองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น 
ในกิจการดังกล่าว 

รัฐจะให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเพ่ืออุดหนุนกิจการสื่อมวลชนของเอกชน มิได้  
การซื้อโฆษณาหรือบริการอ่ืนจากสื่อมวลชนโดยรัฐ จะกระท าได้ก็แต่เฉพาะโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือการนั้น 



๑๔ 

มาตรา ๔๙  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนซ่ึงประกอบกิจการสื่อมวลชน ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของรัฐหรือเจ้าของ
กิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  

ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน ย่อม 
มีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง 

การกระท าใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
เจ้าของกิจการ อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข้อมูลข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
สาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้
บังคับ  เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งประกอบด้วยบุคคลในวิชาชีพสื่อมวลชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผู้แทนองค์การเอกชนและผู้บริโภค  เพ่ือปกปูองเสรีภาพและความเป็น
อิสระของสื่อมวลชนตามมาตรา ๔๘ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ พิจารณาค าร้องขอความเป็น
ธรรมของผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพตามมาตรา ๔๘ และคุ้มครองสวัสดิการของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง 

มาตรา ๕๐  คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

ให้มีองค์การของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและก ากับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการสารสนเทศ โดยต้องค านึงถึงความ
มั่นคงของรัฐ ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ค านึงถึงบุคคลด้อยโอกาส ทั้งในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม และประโยชน์สาธารณะอ่ืน  รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถ
เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการด าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ  ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติและ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การด าเนินการตามวรรคสองต้องให้ความส าคัญกับการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  และการเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการดังกล่าว ต้องให้ความส าคัญกับการให้บริการที่ทั่วถึง ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ และให้ประชาชนโดยทั่วไปเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด มากกว่าการมุ่งหา
รายได้เข้ารัฐหรือเข้าองค์กรดังกล่าว   

เจ้าของกิจการตามมาตรานี้ต้องเป็นพลเมือง และต้องไม่ด าเนินการในลักษณะที่อาจมีผลตามท่ีบัญญัติไว้
ในมาตรา ๔๘ ด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๑  เสรีภาพในทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง 
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความ

คุม้ครอง  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน



๑๕ 

 การวิเคราะห์หรือวิจารณ์ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือค าสั่งของศาล และการเผยแพร่การวิเคราะห์หรือ
วิจารณ์ดังกล่าวที่ได้กระท าโดยสุจริตตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

มาตรา ๕๒  พลเมืองย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลายอย่างทั่วถึง 
เพ่ือการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง 
และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน 

รัฐมีหน้าทีต่้องจัดการศึกษาอบรมและส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาทางเลือก และการศึกษาประเภทอ่ืน 
ที่หลากหลาย  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีศีลธรรม มีการพัฒนาจิตใจ และปัญญา   

มาตรา ๕๓  พลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เฉพาะในกรณีการชุมนุมในที่สาธารณะและเพียงเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ความปลอดภัยด้านการสาธารณสุข 
หรือการคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

มาตรา ๕๔  พลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
องค์การภาคเอกชน องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน 

ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและเจ้าหน้าทีอ่ื่นของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกัน  
แต่ตอ้งไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะ  ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพ่ือปูองกันมิให้มีการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ 

มาตรา ๕๕  พลเมืองย่อมมีสิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญนี้ และมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง 
พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง เพ่ือสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของพลเมือง และเพ่ือด าเนินกิจกรรมในทาง
การเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๕๖  พลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ อาชีพ หรือวิชาชีพ  
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ



๑๖ 

หรือวิชาชีพซ่ึงต้องไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดเกินความจ าเป็น การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือปูองกันการผูกขาด หรือขจัดความ 
ไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 

การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามิได ้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือ
ประโยชน์ในการปูองปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายซึ่งให้กระท าได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้กระท าได้ตามค าพิพากษา 
หรือค าสั่งของศาลเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิด 

มาตรา ๕๗  พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีหลักประกันความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สวัสดิภาพ และสวัสดิการในการท างาน ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  รวมทั้งมีหลักประกันในการด ารงชีวิตทั้งใน
ระหว่างการท างานและเมื่อพ้นภาวะการท างาน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๘  พลเมืองย่อมมีสิทธิในด้านสาธารณสุขตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพที่ดี 
(๒) รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และได้รับสิทธิประโยชน์ 

ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอันจ าเป็นอย่างเท่าเทียมกัน 
(๓) ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพท่ีถูกต้องและทันสมัยจากรัฐ   
พลเมืองซึ่งได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการสาธารณสุขซึ่งได้รับความ

เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ย่อมได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากรัฐ   
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๙  พลเมืองย่อมมีสิทธิเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณะของรัฐทีจ่ัดให้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง 
และเท่าเทียมกัน โดยต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

มาตรา ๖๐  สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง 
ให้มีองค์การเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นอิสระซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค 

ท าหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ 
ให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือ
การละเลยไมก่ระท าการอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  และเสนอทางแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ  
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ทั้งนี้ ให้รัฐ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการขององค์การดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๖๑  พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครอง
ของรัฐ  เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน 
หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



๑๗ 

มาตรา ๖๒  พลเมืองย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน  
รวมทั้งได้รับแจ้งผลการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว 

พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับตนหรือชุมชน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการ
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแผนอื่น  การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการตรากฎหมายหรือการออกกฎ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียส าคัญของประชาชน  ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทั่วถึงก่อนด าเนินการเพื่อน าความคิดเห็นนั้นไปประกอบการพิจารณา โดยให้ค านึงถึงพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์
และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมด้วย 

มาตรา ๖๓  ชุมชนย่อมมีสิทธิปกปูอง ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน   

พลเมืองย่อมมีสิทธิร่วมกับชุมชนหรือร่วมกับรัฐในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนพัฒนา 
ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

มาตรา ๖๔  สิทธิของพลเมืองที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยบุคคลซึ่งมิได้มีส่วนได้เสีย และในกรณีท่ีมีการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ในระดับยุทธศาสตร์ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกันด้วย ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียก่อน  รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว 

สิทธิของพลเมืองและชุมชนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามมาตรานี้ที่จะฟูองรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 



๑๘ 

ส่วนที่ ๓ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

------------ 

มาตรา ๖๕  พลเมืองย่อมมีสิทธิรับรู้และแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการจัดท าและตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น  รวมทั้งการพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ และ
โครงการหรือกิจกรรมบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่โดยปกติสุข คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ หรือการอ่ืน  ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายสาธารณะในแต่ละเรื่อง มีหน้าที่ต้องด าเนินการให้
พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง 

วิธีด าเนินการเพื่อให้พลเมืองได้ใช้สิทธิตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๖  พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนย่อมมีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย
ตามภาค ๑ หมวด ๒ ส่วนที่ ๒ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  และภาค ๒ หมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ต่อรัฐสภา  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายมีหน้าที่สนับสนุนการจัดท า
และเสนอร่างกฎหมายของพลเมืองตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในการพิจารณาร่างกฎหมายตามวรรคหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้ผู้แทนของผู้ที่เข้าชื่อ
เสนอร่างกฎหมายนั้นชี้แจงหลักการของร่างกฎหมาย และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมาย
ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของผู้ที่เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายนั้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมดด้วย  

มาตรา ๖๗  พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีส่วนร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงประชามติในการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือในกรณีท่ีมีประกาศพระบรมราชโองการให้มีการออกเสียงประชามติเนื่องจาก 
เป็นเรื่องที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของชาติหรือประชาชน หรือในกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติ 
ให้มีการออกเสียงประชามติ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การออกเสียงประชามติ 

การออกเสียงประชามติตามวรรคหนึ่งอาจจัดให้เป็นการออกเสียงเพ่ือมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ หรือเป็นการออกเสียงเพ่ือให้ค าปรึกษา 
แก่คณะรัฐมนตรีก็ได้  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงในกิจการตามท่ีจัดให้มีการออกเสียงประชามติ   
และการจัดให้มกีารออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 



๑๙ 

มาตรา ๖๘  พลเมืองย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท าใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 

 

 

 

 



๒๐ 

ส่วนที่ ๔ 
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

------------ 

มาตรา ๖๙  หน่วยงานของรัฐ องค์การภาคเอกชน  องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดย 
ใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและ
ตรวจสอบ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  เว้นแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นข้อมูลที่มกีฎหมาย
บัญญัตหิ้ามมิให้เปิดเผย 

มาตรา ๗๐  เพ่ือประโยชน์แห่งการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พลเมืองย่อม 
มีสิทธิร้องขอข้อมูลรวมทั้งติดตามและตรวจสอบ ในเรื่องดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(๑) การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๒) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) การรับบริจาคและการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ในทุกระดับ 
(๔) การใช้จ่ายเงินของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดว้่าจะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยร้องขอให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม ก ากับ หรือรับจดแจ้งหรือจดทะเบียน 
นิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ด าเนินการ 

การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้ ถ้าข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
ปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

พลเมืองและสื่อมวลชนซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการ 
ใช้อ านาจรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ผู้ซึ่งใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งโดยไม่สุจริต ย่อมต้องมีความรับผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๑  เพ่ือส่งเสริมให้พลเมืองในแต่ละจังหวัดมีส่วนร่วมโดยตรงในการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐภายในเขตจังหวัดของตน รวมทั้งส่งเสริมให้พลเมืองยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  ให้มีสภาตรวจสอบภาค
พลเมืองในแต่ละจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่เกินห้าสิบคนซ่ึงต้องมีภูมิล าเนาในจังหวัดนั้น  และมีที่มา 
จากผู้แทนสมัชชาพลเมืองจ านวนไม่เกินหนึ่งในสี ่ผู้แทนองค์การเอกชนจ านวนไม่เกินหนึ่งในสี่ และสมาชิกส่วนที่เหลือ
มาจากพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้ง



๒๑ 

 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการได้มาซึ่งสมาชิก การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรม 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของสมาชิก วิธีด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หน่วยธุรการของสภา
ตรวจสอบภาคพลเมือง และการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สภาตรวจสอบภาคพลเมืองมีอ านาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัดของตนในการตรวจสอบการกระท าของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในเขตจังหวัดนั้น โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

(๒) การกระท าของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในเขตจังหวัดนั้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย  

(๓) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
(๔) การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน 
(๕) การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการละเมิดจริยธรรม 

มาตรา ๗๒  พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา 
เพ่ือให้รัฐสภามีมติให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน หรือตัดสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิ 
ในการด ารงต าแหน่งอ่ืนตามมาตรา ๒๕๓  โดยอย่างน้อยต้องก าหนดให้ค าร้องขอต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้นั้น
กระท าความผิดเป็นข้อๆ ให้ชัดเจนด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าชื่อร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 



๒๒ 

ภาค ๒ 
ผู้น าการเมืองท่ีดีและระบบผู้แทนที่ดี 

------------ 

หมวด ๑ 
ผู้น าการเมืองท่ีดีและระบบผู้แทนที่ดี 

------------ 

มาตรา ๗๓  ผู้น าการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้อาสามาปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ย่อม
ต้องเป็นพลเมืองทีด่ี มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน  ด ารงตนเป็นแบบอย่างอันดีงามของสังคม  ยึดมั่นในจริยธรรมและธรรมาภิบาล  จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรับใช้ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  โดยผู้น าการเมืองดังกล่าวได้แก่บุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกประเภทและทุกระดับ 
(๒) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นทุกต าแหน่ง 
ผู้น าอ่ืนในภาครัฐย่อมต้องปฏิบัติตนเช่นเดียวกับผู้น าการเมืองตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๔  มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้น าการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมที่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติก าหนดขึ้นหรือให้ความเห็นชอบ โดยจะต้องมีกลไกและระบบใน
การด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 

การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยต่อไป  ในกรณทีี่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม ให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติหรือผู้ที่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมอบหมายไต่สวนการฝุาฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวโดยเร็ว  และให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี  
หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และแจ้งให้สมัชชาพลเมืองทราบด้วย  ในกรณีท่ีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
เห็นสมควรเปิดเผยผลการไต่สวนดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือปูองปรามมิให้มีการฝุาฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมต่อไป   
ก็ให้เปิดเผยผลการไต่สวนดังกล่าวได้ 

เมื่อได้รับรายงานจากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  ให้องค์กรตามวรรคสองพิจารณาและด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องสอบสวนหรือไต่สวนอีก แล้วแจ้งผลให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติทราบตามระยะเวลา 
ที่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติก าหนด  และให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเปิดเผยผลการด าเนินการดังกล่าวให้ทราบ 
เป็นการทั่วไป 

การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นการกระท าผิดร้ายแรง ย่อมเป็นเหตุแห่งการถอดถอนหรือ



๒๓ 

การตัดสิทธิทางการเมืองตามมาตรา ๒๕๓ โดยให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาด าเนินการโดยเร็ว  ในกรณีที่ผู้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงดังกล่าวเป็น 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืน ให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติส่งเรื่องให้รัฐสภาพิจารณาถอดถอนต่อไปตามมาตรา 
๒๕๓  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติบัญญัติ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวรรคสี่ในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปซึ่งจะจัดข้ึนในคราวต่อไป โดยในกรณีที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  
หรือรัฐมนตรีให้ออกเสียงลงคะแนนในทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ  แต่ในกรณีที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ออกเสียงลงคะแนนในภาคท่ีผู้นั้นได้รับเลือกตั้งหรือที่ผู้นั้นมีภูมิล าเนาอยู่ 
แล้วแต่กรณี  แล้วให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีคะแนนเสียงข้างมากให้ถอดถอนผู้ใด ให้ถอดถอนผู้นั้นออกจากต าแหน่งและให้ตัดสิทธิ
ทางการเมืองหรือสิทธิในการด ารงต าแหน่งอ่ืนของผู้นั้นเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันลงคะแนนเสียง 

(๒) ในกรณีที่มีการออกเสียงลงคะแนนเมื่อผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปแล้ว ถ้ามีคะแนนเสียงข้างมากให้ 
ถอดถอนผู้ใด ให้ตัดสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิในการด ารงต าแหน่งอื่นของผู้นั้นเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันลงคะแนน
เสียง  

การลงคะแนนเสียงตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด และจะมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน 
หรือให้ตัดสิทธิผู้นั้นทางการเมืองหรือสิทธิในการด ารงต าแหน่งอ่ืน โดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้  แต่ไม่
กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

การรับสมัครเลือกตั้ง การเลือก การสรรหา การกลั่นกรอง การพิจารณา หรือการแต่งตั้งบุคคลใด 
เข้าสู่ต าแหน่งที่ใช้อ านาจรัฐไม่ว่าต าแหน่งใด รวมทั้งการย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน หรือการ 
ลงโทษบุคคลใด  ต้องใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้นมาเป็นหลักส าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาด้วย 

ให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมของประชาชนและผู้ด ารง
ต าแหน่งสาธารณะและอ านาจหน้าที่อ่ืน 

องค์ประกอบ การได้มา อ านาจหน้าที่ วิธีไต่สวนและการพิจารณาของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และ
การอ่ืนที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติบัญญัติ 

มาตรา ๗๕  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้น าอ่ืนในภาครัฐอย่างน้อยต้องปฏิบัติตนดังนี้ 
(๑) แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน

เหนือประโยชน์ส่วนตนและของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ตนสังกัด 
(๒) รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งทาง

การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน และในการตรวจสอบทุกระดับ และน าความเห็นของประชาชนมา
ประกอบการตัดสินใจ 

(๓) แสดงความคิดเห็น อภิปราย หรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง



๒๔ 

 (๔) แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองเมื่อตนหรือผู้อยู่ในความรับผิดชอบของตนกระท าผิด หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน 

(๕) เมื่อพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะฝุาฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือประมวลจริยธรรม ต้องคัดค้าน
การกระท าดังกล่าว และแจ้งให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ทราบเพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้น าอื่นในภาครัฐอย่างน้อยต้องไม่กระท าการดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ตน

สังกัด หรือกระท าการอ่ืนอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ไม่ว่าการนั้นจะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
หรือไม่ 

(๒) ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี 
(๓) ใช้วาจาไม่สุภาพ หรือกระท าการที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างคนในชาติหรือศาสนา หรือการ

ใช้ความรุนแรงระหว่างกัน 
(๔) ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดครอบง าหรือชี้น าโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อประมวล

จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินกิจกรรม 
(๕) ใช้อ านาจหน้าที่ที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศและประชาชนในระยะยาว 
(๖) เลี่ยงหรือชี้น าให้บุคคลอ่ืนเลี่ยงการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งแสดงความเห็น

ท านองดังกล่าวต่อสาธารณะ 

มาตรา ๗๖  พรรคการเมืองต้องจัดองค์กรภายใน ด าเนินกิจการ และออกข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ
หลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ขัดต่อสถานะ 
และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย และมีหน้าที่พิทักษ์
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ด าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และข้อบังคับพรรคการเมือง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของชาติ
และประชาชน และต้องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง โดยให้น าความในมาตรา ๗๕ มาใช้
บังคับกับการวางตนของกรรมการบริหารพรรคการเมืองด้วยโดยอนุโลม 

การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชี
รายชื่อ ต้องมีการหยั่งเสียงประชาชนหรือสมาชิกพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งหรือในภาค และต้องมีเง่ือนไขว่าใน
กรณีท่ีบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพศใดมากกว่าอีกเพศหนึ่งแล้ว อย่างน้อยใน
บัญชีรายชื่อนั้นต้องมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นเพศตรงข้ามกับเพศนั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองบัญญัติ 

การรับบริจาค การใช้จ่ายเงินในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง ย่อมอยู่ในความควบคุมและ



๒๕ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องกระท าตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

การมีมติของพรรคการเมืองให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติใด ๆ ในสภาผู้แทนราษฎร จะกระท าได้ 
ก็แต่โดยที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคการเมืองมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผู้ใดผู้หนึ่ง หรือสมาชิกพรรคการเมืองมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน หรือพลเมืองไม่น้อยกว่า 
ห้าพันคน เห็นว่าการจัดองค์กรภายใน การด าเนินกิจการ ข้อบังคับพรรคการเมือง หรือมติใดไม่เป็นไปตามมาตรา 
นี้ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้ปรับปรุงแก้ไขการนั้นให้เป็นไปตามมาตรานี้ได้  ในกรณี
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ด าเนินการตามที่ร้องขอ หรือด าเนินการไม่เป็นไปตามที่ร้องขอ ให้มีสิทธิ
ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการจัดองค์กรภายใน การด าเนินกิจการ ข้อบังคับพรรคการเมือง 
หรือมติใดไม่เป็นไปตามมาตรานี้ ให้การนั้นเป็นอันสิ้นผล  และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองปฏิบัติให้
เป็นไปตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยพลัน 

ให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับกลุ่มการเมืองซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ทาง
การเมืองและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งได้แจ้งไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง เท่าที่จะกระท าได้  ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยปรึกษาหารือกับกลุ่มการเมืองทั้งหลายตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง 

มาตรา ๗๗  ให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติประเมินผลการวางตนของผู้น าการเมืองและผู้น าอ่ืนในภาครัฐ   
และให้คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติประเมินผลการด าเนินการของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง  
แล้วให้แจ้งให้ผู้นั้น พรรคการเมือง รวมทั้งกลุ่มการเมืองนั้นทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

องค์ประกอบ ที่มา อ านาจหน้าที่ และการอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินการของคณะกรรมการประเมินผล
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ 
 



๒๖ 

หมวด ๒ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

------------ 

มาตรา ๗๘  บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพ่ือเป็นเจตจ านงให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  

มาตรา ๗๙  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ 
แห่งอาณาเขตและเขตอ านาจรัฐ ความมั่นคงของรัฐ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และผลประโยชน์ของชาติ  รวมทั้งต้องจัดให้มีก าลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย โดยเหมาะสมและเพียงพอแก่ความจ าเป็นเพ่ือด าเนินการดังกล่าว และเพ่ือการพัฒนาประเทศ  

มาตรา ๘๐  รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทย 
ส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน และศาสนาอ่ืน  ส่งเสริมให้ศาสนิกชนเข้าใจและเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน  ส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา  รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของ
ศาสนามาใช้เพ่ือเสริมสร้างศีลธรรม พัฒนาจิตใจ และปัญญา 

มาตรา ๘๑  รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
และปฏิบัติตามสนธิสัญญาและพันธกรณีท่ีท าไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ทั้งในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการพัฒนา  
บนพื้นฐานของการเคารพอธิปไตยแห่งดินแดน ความเสมอภาค ผลประโยชน์ร่วมกัน และเป็นไปตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  รวมทั้งต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้เกิดพัฒนาการตามพันธกรณีให้มีความก้าวหน้าตามล าดับ 

มาตรา ๘๒  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและ 
งานของรัฐอย่างอ่ืน ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(๒) พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน   
(๓) กระจายอ านาจ และจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ระหว่าง

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรบริหารท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

(๔) มีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน   
(๕) มีกลไกในการก ากับและควบคุมให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติและ

ประชาชนอย่างแท้จริง   
(๖) คุ้มครองให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 

สะดวก และรวดเร็ว   



๒๗ 

(๗) ส่งเสริมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม 
การจัดท าบริการสาธารณะใดที่องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน หรือบุคคล สามารถด าเนินการได้โดย 

มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่ารัฐ รัฐพึงกระจายภารกิจดังกล่าวให้องค์กรบริหารท้องถิ่น 
ชุมชน หรือเอกชนดังกล่าว ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลที่เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา ๘๓  รัฐต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผน และงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับส่วนราชการ

และองค์กรบริหารท้องถิ่น   
(๒) สงวน ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างยั่งยืน 
(๓) คุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทางเศรษฐกิจ สังคม 

และความรู้รักสามัคคีของบุคคลในชุมชนนั้นและกับชุมชนอ่ืน 
(๔) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงาม 

ของชุมชน ของท้องถิ่น และของชาติ   
(๕) คุ้มครองชนพ้ืนเมืองและชนชาติพันธุ์ให้ด ารงอัตลักษณ์ของตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับรัฐ ชุมชน และองค์กร

บริหารท้องถิ่น ในการด าเนินการตามมาตรานี้ 

มาตรา ๘๔  รัฐต้องจัด ส่งเสริม และท านุบ ารุงการศึกษาอบรมทุกระดับและทุกรูปแบบ โดย 
(๑) สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอบรมโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาคนให้เกิดความรู้  

มีศีลธรรม มีการพัฒนาจิตใจ ปัญญา และทักษะชีวิต ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
และพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก  

(๒) มีนโยบายการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง  
(๓) มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่เพียงพอ  
(๔) มีการพัฒนาหลักสูตรทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น เพ่ือให้มีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ 

ภูมิสังคมและพัฒนาการของโลก  
(๕) พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และปราชญ์ชาวบ้าน  รวมทั้งจัดระบบการให้ค่าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน์ที่พึงได้ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าระหว่างบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชน 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

และการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งการคุ้มครองภูมิปัญญาและสิทธิประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

มาตรา ๘๕  รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม  เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว  สงเคราะห์
และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  และพัฒนาระบบ
หลักประกันรายได้และสวัสดิการอื่นส าหรับผู้สูงอายุ  ทั้งนี ้เพ่ือให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงตนเองได้  



๒๘ 

ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๘๖  รัฐต้องจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขทีเ่หมาะสม ทั่วถึง มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานอันจ าเป็นอย่างเท่าเทียมกัน  ส่งเสริมการน าแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้านไทยมาใช้ในการให้บริการ  พัฒนาระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 
อันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน มีส่วนร่วม
ในการจัดท าบริการและพัฒนาระบบการสาธารณสุข 

มาตรา ๘๗  รัฐต้องจัดให้มีการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ท าให้กลไกของรัฐ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จัดให้มีการประเมินผลกระทบ
ของร่างกฎหมายที่เสนอ  รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการตรา 
กฎหมายและกฎ 

รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวดเร็ว และเป็นธรรม  
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมิให้เกิดการล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยบุคคลอ่ืน 

รัฐต้องจัดระบบงานของรัฐและกระบวนการยุติธรรมให้อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย  ปูองกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากประชาชน 
โดยมิชอบ  รวมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ทางกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน   
จัดให้มีกลไกการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  และสนับสนุน
ให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

มาตรา ๘๘  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

รัฐต้องส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเสรีอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรม 
ทางเศรษฐกิจและสังคม  มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบกิจการ  รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจของประเทศ  คุ้มครอง ส่งเสริม และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  และต้องปูองกันการผูกขาด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

รัฐไม่พึงประกอบกิจการอันมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ 
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาประโยชน์สาธารณะ หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค   

รัฐต้องส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและบริการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  ส่งเสริมระบบสหกรณ ์และ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้มีคุณภาพและยั่งยืน 



๒๙ 

 มาตรา ๘๙  รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัย
และความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า  จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม   
มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดสรรงบประมาณโดยค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศและความเสมอภาค
ด้านอื่น  มีกลไกปูองกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว  และมีกลไกตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงิน 
ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๙๐  รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างานและแรงงานสูงวัยมีงานท าที่เหมาะสม  คุ้มครอง
แรงงานเด็ก สตร ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ แรงงานซึ่งเป็นผู้ปุวยด้วยโรคต่างๆ และแรงงานที่มีปัญหาอ่ืนท านอง
เดียวกัน  จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม  รวมทั้งต้องให้ผู้ท างานได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ 
และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

มาตรา ๙๑  รัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
รัฐต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน และต้องมิให้

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอยู่ในการผูกขาดของเอกชน อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ หรือท าให้ประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร หรือปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงของ
ประชาชน 

มาตรา ๙๒  ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ  รัฐต้องบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์สูงสุดของรัฐ ประชาชน และชุมชน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  และต้องบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

รัฐต้องส่งเสริม บ ารุงรักษา คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม และควบคุมก าจัดภาวะมลพิษโดยมีมาตรการ 
ที่มีประสิทธิผล  จัดหาเครื่องมือและกลไกต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย และมี
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

รัฐต้องจัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปุาไม้ ทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน และด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
โดยให้สอดคล้องกับหลักการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  

รัฐต้องจัดให้มีการผังเมือง การพัฒนาเมืองและชนบทในลักษณะบูรณาการ จัดระบบการใช้ที่ดิน 
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยค านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการใช้การผังเมืองเป็นแนวทาง 
และมาตรฐานในการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน จัดระบบ 
การถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม



๓๐ 

 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรบริหารท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการตามมาตรานี้ 

มาตรา ๙๓  รัฐต้องสร้างความม่ันคงทางพลังงาน  ก ากับดูแลให้มีการประกอบการและการใช้ประโยชน์
จากพลังงานและพลังงานทดแทนอย่างได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และคุ้มค่า โดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนทุกประเภทให้
เต็มศักยภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากพลังงานทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  รวมทั้งต้องสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน องค์กรบริหารท้องถิ่น และเอกชน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานและการผลิตพลังงานเพ่ือใช้เองและเพ่ือจ าหน่ายด้วย 

มาตรา ๙๔  รัฐต้องส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะโดยค านึงถึงวัฒนธรรมในทุกมิติเพ่ือให้เป็นรากฐาน
เอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่น บริหารจัดการวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
และเปิดพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  ทั้งนี้ โดยต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
ชุมชน และองค์กรบริหารท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามมาตรานี้ 

มาตรา ๙๕  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาการกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
และต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการกีฬา
ที่เป็นระบบ ทันสมัย และมีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 
 

 



๓๑ 

หมวด ๓ 
รัฐสภา 

------------ 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

------------ 

มาตรา ๙๖  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
พลเมืองจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 

มาตรา ๙๗  ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา 
ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาท าหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน  ในกรณีที่ไม่มีทั้งประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา หรือท้ังประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานวุฒิสภาท าหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน ตามล าดับ 

ประธานรัฐสภามีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และด าเนินกิจการของรัฐสภาในกรณี
ประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในทางการเมือง 
รองประธานรัฐสภามีอ านาจหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 

มาตรา ๙๘  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้
ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนว่าได้
ทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 

มาตรา ๙๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๒) 
หรือมาตรา ๑๒๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค าร้องส่งค าร้อง
นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภา 
ที่ได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง 



๓๒ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
คนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก และให้ประธานแห่ง
สภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มาตรา ๑๐๐  ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดกระท าการ
หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
ให้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้สมาชิก 
ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพได้  

มติของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียง 
ไมน่้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภา 

มาตรา ๑๐๑  การออกจากต าแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่
สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ย่อม 
ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผู้นั้นได้กระท าไปในหน้าที่สมาชิก รวมทั้งการได้รับเงินประจ าต าแหน่งหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนก่อนที่สมาชิกผู้นั้นออกจากต าแหน่ง หรือก่อนที่ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก
ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่ออกจากต าแหน่งเพราะเหตุที่ผู้นั้นได้รับ
เลือกตั้งหรือได้รับเลือกมาโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้คืนเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน 
อย่างอ่ืนที่ผู้นั้นได้รับมาเนื่องจากการด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติให้ด าเนินการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ หรือกฎ หรือด าเนินการใดเพ่ือให้การเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แต่ผู้มีหน้าที่เสนอหรือผู้มีหน้าที่
พิจารณากฎหมายหรือกฎหรือกระท าการดังกล่าวไม่ด าเนินการหรือไม่กระท าการภายในเวลาที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
หรือภายในเวลาอันสมควรในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดเวลาไว้ ท าให้การปฏิบัติการตามรัฐธรรมนูญนี้ 
ไม่บังเกิดผล ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาผู้มีหน้าที่
เสนอหรือผู้มีหน้าที่พิจารณากฎหมายหรือกฎหรือมีหน้าที่กระท าการนั้น ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีท่ี
เกิดความเสียหายขึ้น ผู้เสียหายย่อมฟูองรัฐให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายได้ 

 



๓๓ 

ส่วนที่ ๒ 
สภาผู้แทนราษฎร 

------------ 

มาตรา ๑๐๓  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าสี่ร้อยห้าสิบคนแต่ไมเ่กิน 
สี่ร้อยเจ็ดสิบคน โดยเป็นสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสองร้อยห้าสิบคน และสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ านวนไม่น้อยกว่าสองร้อยคนแต่ไม่เกินสองร้อยยี่สิบคน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละแบบแยกกันโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอ่ืน 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนผสมระหว่างแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ท าให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึง 
สี่ร้อยห้าสิบคน  ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของจ านวนสี่ร้อยห้าสิบคน 
ให้ถอืว่าสมาชิกจ านวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎร  แต่ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าว  และให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มาในภายหลังนี้ อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด อันท าให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ท าให้ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกซึ่งได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อมีจ านวนไม่ถึงสองร้อยคน ให้สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเท่าท่ีมีอยู่ 

มาตรา ๑๐๔  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละหนึ่งคน 

การค านวณเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้ค านวณโดยการน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสองร้อยห้าสิบคน   

การค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ให้ค านวณโดยการน าจ านวนราษฎร 
ต่อสมาชิกหนึ่งคนที่ค านวณได้ตามวรรคสอง มาเฉลี่ยจ านวนราษฎรในจังหวัดนั้น  จงัหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์
จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตามวรรคสอง ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน  จังหวัดใด 
มีราษฎรเกินเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน 
ทุกจ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 



๓๔ 

เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตามวรรคสามแล้ว ถ้าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรยังไม่ครบสองร้อยห้าสิบคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการค านวณตามวรรคสามมากที่สุด ให้จังหวัดนั้น 
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน  และให้เพ่ิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัด 
ที่มีเศษที่เหลือจากการค านวณตามวรรคสามในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวนสองร้อยห้าสิบคน 

จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง  
และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้ง 
มีจ านวนเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีได้ในจังหวัดนั้น โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน  ในกรณีที่จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพ้ืนที่ของ 
เขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้จ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๑๐๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองจัดท าขึ้น โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และอาจระบุด้วยว่าต้องการให้ผู้ใด
ที่มีชื่อในบัญชีนั้นหนึ่งคนได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดได้คะแนนเป็นสัดส่วนที่ท าให้ได้รับการ
จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการจัดสรรให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นเป็นจ านวนตาม
สัดส่วนนั้น โดยให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่ประชาชนเลือกซ่ึงได้รับคะแนนมากท่ีสุดเรียงไปตามล าดับ เป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่ได้มีการเรียงล าดับแล้วของพรรค
การเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้น  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๐๖  การก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
ให้จัดแบ่งพ้ืนที่ประเทศออกเป็นหกภาค และให้แต่ละภาคเป็นเขตเลือกตั้ง 

การจัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นภาค ในแต่ละภาคต้องจัดให้พ้ืนที่ของจังหวัดทั้งจังหวัดอยู่ในภาคเดียวกัน 
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันอยู่ในภาคเดียวกัน และในทุกภาคต้องมีจ านวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 
ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง โดยไม่จ าต้องมีจ านวนใกล้เคียงกัน 

การจัดท าบัญชีรายชื่อ จ านวนรายชื่อที่ต้องมีในแต่ละบัญชี การยื่นบัญชีรายชื่อ และการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๐๗  การคิดค านวณเพ่ือหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองหรือ 
กลุ่มการเมืองจะพึงมีได้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้น าคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อทั้งหมดที่ทุกพรรคการเมืองหรือทุกกลุ่มการเมืองได้รับ 
จากทุกภาค มารวมกันเพ่ือค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามสัดส่วนที่แต่ละพรรคการเมืองหรือ 
กลุ่มการเมืองนั้นจะพึงมีได้ทั้งประเทศ  



๓๕ 

(๒) ให้น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง
ได้รับเลือกตั้ง มาเทียบกับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นจะพึงมีได้
ตาม (๑) เพ่ือค านวณให้ได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง
นั้นทั้งหมดตาม (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองจะพึงมีได้ตาม 
(๑) มีจ านวนมากกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตรวมกัน ให้เพ่ิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือกลุ่ม
การเมืองนั้นจนเท่าจ านวนสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ค านวณได้ตาม (๑) 

(๔) ในกรณีที่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๑) 
มีจ านวนเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตรวมกัน ให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เฉพาะที่ได้รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

(๕) ในกรณีที่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่ค านวณได้ตาม (๓) รวมกันมากกว่า 
สองร้อยยี่สิบคน ให้ปรับลดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองหรือ 
กลุ่มการเมืองลงตามสัดส่วนให้รวมกันเป็นสองร้อยยี่สิบคน 

การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม (๓) ให้กับบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง 
ในแต่ละภาค ให้ค านวณโดยเฉลี่ยสัดส่วนคะแนนเสียงของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ได้รับในภาคนั้น  
กับคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศตาม (๑) ของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการค านวณโดยวิธีอ่ืนในกรณีที่มีการ 
จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือในกรณีอ่ืน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๐๘  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อย

กว่าห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง  และ 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 

เขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรและได้ลงทะเบียน 
แสดงความจ านงว่าจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 



๓๖ 

มาตรา ๑๐๙  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยค าพิพากษา 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

มาตรา ๑๑๐  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๓) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 

สี่ปีการศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตาม (๓) ด้วย  แต่ในกรณีนี้

จังหวัดให้หมายรวมถึงจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันด้วย 
(๕) ได้แสดงส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ย้อนหลังเป็นเวลาสามปีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งไม่มีรายได้ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  
(๖) มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๑๑  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๙ (๑) 

(๒) หรือ (๔) 
(๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๕) เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในความผิดทีไ่ด้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



๓๗ 

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต 
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือ 
มีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ  

(๘) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ
กระท าการอันท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม  

(๙) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าหรือข้าราชการการเมือง 
(๑๐) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๑) เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้วยังไม่เกินสองปี 
(๑๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
(๑๓) เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษส์ิทธิมนุษยชน 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๕๔ 
(๑๕) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งหรือถูกตัดสิทธิในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือในการ

ด ารงต าแหน่งอ่ืน 
(๑๖) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๑๒  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง  
ในกรณีที่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อในภาคใด พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในภาคนั้นเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อด้วย 

เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นหรือพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ส่งบุคคล
นั้นเข้าสมัครรับเลือกตั้งจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง มิได้ 

มาตรา ๑๑๓  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จะเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือจะเป็นบัญชีรายชื่อ
ที่ได้รับเลือก ต่อเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นหรือบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งบัญชีนั้นได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่เลือกบัญชีใด 

มาตรา ๑๑๔  อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่มีสมาชิก 

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มิได้ 

มาตรา ๑๑๕  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง 



๓๘ 

มาตรา ๑๑๖  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) สภาผู้แทนราษฎรมีมติตามมาตรา ๑๐๐ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑๐ 
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๑ 
(๗) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๒ 
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก 
(๙) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่ง 

ยุบพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิกและไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองอื่นหรือกลุ่มการเมืองอ่ืนได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่ง  ในกรณีเช่นนี้  
ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดหกสิบวันนั้น 

(๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๙ หรือถูกถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๒๕๔ หรือศาลมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ในกรณีเช่นนี้  
ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ถูกถอดถอนหรือวันที่ศาลมีค าวินิจฉัยหรือมีค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

(๑๑) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือไม่แสดงตนเพ่ือลงมติในท่ีประชุมสภาเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม 

(๑๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

มาตรา ๑๑๗  เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือเมื่อสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ พระมหากษัตริย์
จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องก าหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  
และวันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

ในกรณีที่มีเหตุใดๆ ท าให้การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าในวันเดียวกันได้
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันลงคะแนนในหน่วยนั้นใหม่ หรือด าเนินการประการอ่ืน
เพ่ือให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้  ในกรณีเช่นนี้จะเปิดเผยผลการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้น
ตั้งอยู่ได้ต่อเมื่อได้มีการลงคะแนนในทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๑๘  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 



๓๙ 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องก าหนดวัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน
นับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร  และวันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร  และให้น าความ
ในมาตรา ๑๑๗ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระท าได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน 

มาตรา ๑๑๙  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตาม
อายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง  เว้นแต่อายุ
ของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  และมิให้น าความในมาตรา ๑๐๗ มาใช้บังคับ 

(๒) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่อซึ่งได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสุดในล าดับถัดไปซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี
ประกาศรับรองผลไว้ตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง ในภาคนั้น เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง  เว้นแต่ไม่มีรายชื่อเหลืออยู่
ในบัญชีนั้นที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่ 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๑) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง  ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่วันถัดจากวันประกาศชื่อ
ในราชกิจจานุเบกษา  และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
อายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๑๒๐  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือหัวหน้ากลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกใน
สังกัดของพรรคหรือกลุ่มของตนมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี และมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุดในบรรดาพรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้น าฝุายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดในสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือหัวหน้ากลุ่มการเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมาก 
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคการเมืองหรือกลุ่ม
การเมืองนั้นมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้น าฝุายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเท่ากัน ให้
ใช้วิธีจับสลาก 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝุายค้านใน 
สภาผู้แทนราษฎร 



๔๐ 

ผู้น าฝุายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
แล้วแต่กรณี  และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓๓ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีเช่นนี้ พระมหากษัตริย์จะได้
ทรงแต่งตั้งผู้น าฝุายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 



๔๑ 

ส่วนที่ ๓ 
วุฒิสภา 

------------ 

มาตรา ๑๒๑  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่เกินสองร้อยคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละ
จังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการเลือกกันเองและการสรรหาเท่ากับจ านวนรวมข้างต้นหักด้วยจ านวน
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(๑) ผูซ่ึ้งเคยเป็นขา้ราชการฝ่ายพลเรือนซ่ึงด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงหรือเทียบเท่าซ่ึงเป็นต าแหน่ง
บริหาร และขา้ราชการฝ่ายทหารซ่ึงด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด หรือ 
ผูบ้ญัชาการเหล่าทพั ซ่ึงเลือกกนัเองในแต่ละประเภท ประเภทละไม่เกินสิบคน 

(๒) ผู้แทนสภาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หรืออาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินสิบห้าคน 

(๓) ผู้แทนองค์กรด้านเกษตรกรรม ด้านแรงงาน ด้านวิชาการ ด้านชุมชน และด้านท้องถิ่น ซึ่งเลือกกันเอง 
จ านวนไม่เกินสามสิบคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมด้านการเมือง ความมั่นคง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา การเศรษฐกิจ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ผังเมือง 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม ชาติพันธุ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม คุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านเด็กเยาวชน สตรี ด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  
และด้านอ่ืน ซึ่งมาจากการสรรหา จ านวนห้าสิบแปดคน 

(๕) ผู้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน โดยให้เลือกตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
คุณธรรมตามด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับการคัดกรองจังหวัดละไม่เกินสิบคน  ในกรณีท่ีมีจังหวัดเพ่ิมข้ึน ให้ลดจ านวนที่พึง
มีตาม (๔) เมื่อถึงคราวที่มีการสรรหา และเพ่ิมจ านวนตาม (๕) ให้ได้เท่าจ านวนจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลด้านต่าง ๆ ตาม (๔)  ท าหน้าที่สรรหาบุคคลผู้สมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เท่าจ านวนที่พึงมีตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาตาม (๔) มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ตาม (๕) ด้วย 

ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองท าหน้าทีค่ัดกรองบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมในแต่ละจังหวัด ให้มี
จ านวนไม่เกินสิบคน เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงคะแนนเลือกตั้งได้หนึ่งเสียงตาม (๕) โดยให้เป็นการเลือกตั้ง
โดยตรงและลับและให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ท าให้สมาชิกวุฒิสภามีจ านวนน้อยกว่าร้อยละแปด
สิบห้าของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตามประกาศรับรองผลการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จะมีการประชุม
วุฒิสภามิได้ และต้องด าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
มีเหตุการณ์ดังกล่าว และให้สมาชิกวุฒิสภาที่เข้ามาในภายหลังนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
สมาชิกวุฒิสภาที่เข้ามาแทน



๔๒ 

 จ านวนที่จะพึงมีในแต่ละประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกกันเองตาม (๑) (๒)  
และ (๓) รวมทั้งในการสรรหาตาม (๔)  การคัดกรอง การเลือกตั้ง และการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม  
(๕) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ 
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๒๒  ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และยังมิได้มีการด าเนินการ 
ให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๒๓  ผู้มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันที่ประกาศให้เริ่มกระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒๑ 
(๔) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๑) (๒)  

(๔) และ (๕) 
(๕) คุณสมบัติอ่ืนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๒๔  ผู้มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง หรือต าแหน่ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันที่เข้าด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ

ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่เข้าด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
(๔) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 

(๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖) 
(๕) เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

หรือเคยเป็นแต่พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วยังไม่เกินห้าปี 

มาตรา ๑๒๕  สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น หรือผู้ด ารงต าแหน่งใด 
ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ มิได้ 

บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็น 
รัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ มิได้ 



๔๓ 

มาตรา ๑๒๖  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา  สว่นสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกกันเองและการสรรหาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีประกาศรับรองผลการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีก าหนดคราวละหกปีนับแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่มีประกาศตามวรรคหนึ่ง 
และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันสองวาระ มิได้ 

ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า 
จะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่  ในกรณีนี้ ให้ประธานหรือรองประธานวุฒิสภาซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ปฏิบัติ
หนา้ที่ประธานหรือรองประธานวุฒิสภาต่อไป จนถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา  และให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุสูงสุดตามล าดับปฏิบัติหน้าที่ประธานและรองประธานวุฒิสภาแทน
จนกว่าจะมีการเลือกประธานหรือรองประธานวุฒิสภาขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๒๗  เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ 
ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้อง
ก าหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และ 
วันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกกันเองหรือการสรรหาสิ้นสุดลง ให้ด าเนินการเพ่ือ 
ให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง  และวันเริ่มต้น
กระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแต่ละประเภทตามมาตรา ๑๒๑ ต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทุกประเภท 

มาตรา ๑๒๘  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) วุฒิสภามีมติให้ออกตามมาตรา ๑๐๐ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒๓ 
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๔ 
(๗) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๕ หรือมาตรา ๒๕๒ 
(๘) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๙ หรือถูกถอดถอนออกจาก

ต าแหน่งตามมาตรา ๒๕๔ หรือศาลมีค าสั่งให้ด าเนินการใหม่เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือให้เพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง  ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ถูกถอดถอนหรือศาลมีค าวินิจฉัยหรือมีค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

(๙) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา  หรือไม่แสดงตนเพ่ือลงมติในท่ีประชุมสภาเกินจ านวน 
ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม 



๔๔ 

(๑๐) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ 
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

มาตรา ๑๒๙  เมือ่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๒๘ ให้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  และให้สมาชิกวุฒิสภา 
ผู้เข้ามาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของสมาชิก
วุฒิสภาที่ว่างลงนั้นจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง
นั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๓๐  เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาต้องพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหนึ่ง ท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็น 
แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 

เมื่อมีกรณีท่ีวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้ความเห็นในการที่นายกรัฐมนตรีจะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคล ให้วุฒิสภาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยจะมีมติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการเสนอนั้น มิได้  แล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  
ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อจากนายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 



๔๕ 

ส่วนที่ ๔ 
บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 

------------ 

มาตรา ๑๓๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ 
ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือความครอบง าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

มาตรา ๑๓๒  ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนใน 
ที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของข้าพเจ้าโดยบริสุทธิ์
ใจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจริยธรรม เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๓๓  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภามีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภา 
สองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา 

ให้เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเพียงต าแหน่งเดียวก่อนเพ่ือท าหน้าที่ประธาน โดยให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร  และเม่ือมีการแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรีแล้ว ให้เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสองคน  โดยให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
มาจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๐  

ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด ารงต าแหน่งจนอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ 
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ 

ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภา
ใหม่ ซึ่งจะต้องกระท าทุกสามปี 

ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระตามวรรคสาม เมื่อ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
(๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการการเมืองอ่ืน 
(๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียัง

ไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่น
ประมาท 



๔๖ 

ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือ
ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองขณะเดียวกัน มิได้  และจะเข้าร่วมประชุมพรรคการเมืองหรือ
กลุ่มการเมืองมิได้ด้วย 

มาตรา ๑๓๔  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการของสภานั้น ๆ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  รองประธานมีอ านาจหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อ
ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ท าหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในทางการเมือง 
เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม 

ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 

มาตรา ๑๓๕  การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่ในกรณีการพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา ๑๖๕  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะก าหนดเรื่ององค์ประชุมไว้ในข้อบังคับ
เป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ในรัฐธรรมนูญนี้ 

สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน 
ในทีป่ระชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ต้องจัดให้มีการบันทึกการออกเสียง
ลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในที่ท่ีประชาชนอาจเข้าไปตรวจสอบได้  เว้นแต่ 
กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด ให้กระท าเป็นการลับ   
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้  และสมาชิกย่อมมีอิสระและไม่ถูกผูกพันโดยมติของพรรค
การเมือง กลุ่มการเมือง บุคคล หรืออาณัติอ่ืนใด 

มาตรา ๑๓๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๓ วรรคสี่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป  ส่วนวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญนิติบัญญัติ ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ก าหนด  ในกรณีท่ีการเริ่มประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึง
สิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติส าหรับปีนั้นก็ได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘๑ และมาตรา ๑๘๒ ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ให้รัฐสภาด าเนินการ
ประชุมได้เฉพาะกรณีท่ีบัญญัติไว้ในภาค ๑ หมวด ๑ พระมหากษัตริย์  หรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ การอนุมัติพระราชก าหนด การให้ความเห็นชอบในการประกาศ 



๔๗ 

สงคราม การรบัฟังค าชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ด ารงต าแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง การตั้งกระทู้ถาม และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  เว้นแต่
รัฐสภาจะมีมติให้พิจารณาเรื่องอ่ืนใดด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา 

สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  แต่พระมหากษัตริย์ 
จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ 

การปิดสมัยประชุมสมัยสามัญก่อนครบก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะกระท าได้แต่โดยความเห็นชอบ
ของรัฐสภา 

มาตรา ๑๓๗  พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและทรงปิดประชุม 
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงท ารัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกด้วย

พระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทน
พระองค์ มาท ารัฐพิธีก็ได้ 

เมื่อมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม 
สมัยวิสามัญก็ได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๘ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระท า
โดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๓๘  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิ 
เข้าชื่อร้องขอให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม 
สมัยวิสามัญได้ 

ค าร้องขอดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานรัฐสภา 
ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๓๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๒๙๙  ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา 
หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยค าใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออก
เสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟูองร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้ 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยค าในการประชุมซึ่งประธานมิได้อนุญาตให้อภิปราย
หรือสั่งให้หยุดอภิปราย หรือการกล่าวถ้อยค าที่มีการถ่ายทอดให้ออกไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็น 
การถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด หากถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏ
นอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอ่ืน 
ซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 

ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิก
แห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาค าชี้แจงตามท่ีบุคคลนั้นร้องขอตาม 



๔๘ 

วิธีการและภายในเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น  ทั้งนี้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ 
บุคคลในการฟูองคดีต่อศาล 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับ
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี  และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมหรือ
ประธานคณะกรรมาธิการอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนผู้ด าเนินการ
ถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด ทีไ่ด้รับอนุญาตจากประธาน
แห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔๐  ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา  เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับ
อนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีท่ีจับในขณะกระท าความผิด หรือในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท าความผิด ให้รายงานไปยัง
ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ 

ในกรณีที่มีการฟูองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟูองนอกหรือใน
สมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก 
หรือในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง  แต่
การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 

การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระท าก่อนมีค าอ้างว่าจ าเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง  
ย่อมเป็นอันใช้ได้ 

ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัย
ประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้น
เป็นสมาชิกได้ร้องขอ 

ค าสั่งปล่อยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม 

มาตรา ๑๔๑  ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการ
ประชุมวุฒิสภามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การประชุมวุฒิสภาตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือการประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา 
๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๑๙๒   

(๒) การประชุมที่ให้วุฒิสภาท าหน้าที่พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือให้ความเห็นตามมาตรา ๑๓๐ วรรคสองหรือวรรคสาม 

(๓) กรณีอ่ืนที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพ่ือให้งานของวุฒิสภาหรืองานด้าน 
นิติบัญญัติสามารถด าเนินต่อไปได้ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร 



๔๙ 

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมวุฒิสภาตามมาตรานี้ 
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ในกรณีที่มีปัญหาตาม (๓) สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ 

มาตรา ๑๔๒  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภา  แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี สมาชิกของ
แต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
แต่ละสภา หรือจ านวนสมาชิกของทั้งสองสภาเท่าท่ีมีอยู่รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

มาตรา ๑๔๓  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจตราข้อบังคับการประชุมเก่ียวกับการเลือกและ
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
สามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตต ิการปรึกษา การอภิปราย การลงมติ 
การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความ
เรียบร้อย และการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งมีอ านาจตราข้อบังคับเก่ียวกับกิจการอื่นเพ่ือด าเนินการตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่มีสมาชิกในสังกัดด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญท่ีท าหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต หรือท าหน้าที่ก ากับ
ติดตามเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

เมื่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาให้ความเห็นชอบกับข้อบังคับการประชุมตามมาตรานี้แล้ว ก่อน
ประกาศใช้ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าร่างข้อบังคับการประชุมข้อใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป  ในกรณีท่ีวินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ 
หรือข้อบังคับการประชุมใดตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่างข้อบังคับการประชุมนั้น 
เป็นอันตกไป 

มาตรา ๑๔๔  สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา มีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพ่ือกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา   
มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ าหรือซ้อนกัน 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๙ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท าหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย 



๕๐ 

กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๔๓ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นผู้ก าหนดอัตราส่วนตามวรรคสาม 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ และให้ค าสั่ง
เรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ  แต่จะมคี าสั่งเรียกผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่
ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยตรงตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย มิได้ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคห้าเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้ประธาน
คณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีค าสั่งให้บุคคล
นั้นด าเนินการตามวรรคห้า  เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน บุคคลนั้น 
มีสิทธิที่จะไม่แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นได้ 

 



๕๑ 

ส่วนที่ ๕ 
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

------------ 

มาตรา ๑๔๕  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๙ 
(๒) การปฏิญาณตนของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑ 
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 

๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒ 
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓ 
(๕) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอ่ืนในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ตามมาตรา ๑๓๖ วรรคสี ่
(๖) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๓๖ 
(๗) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๗ 
(๘) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๔๖ 
(๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ

ตามมาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๖๑ วรรคสอง 
(๑๐) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา ๑๕๗ 
(๑๑) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสอง 
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๗ วรรคหนึ่ง 
(๑๓) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๘๐ 
(๑๔) การให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามมาตรา ๑๗๙ 
(๑๕) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๙๒ 
(๑๖) การรับฟังค าชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๓ 
(๑๗) การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ 

มาตรา ๑๔๖  ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  ในระหว่างที่ยังไม่มี
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน 

ให้น าความในมาตรา ๑๔๓ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาด้วย 
โดยอนุโลม  

ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้น าบทที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ในเรื่อง 
การตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 



๕๒ 

ส่วนที่ ๖ 
การตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

------------ 

มาตรา ๑๔๗  ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
(๓) สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าสี่สิบคน 
(๔) ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับการ 

จัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลหรือประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ หรือ 
(๕) พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง 
ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติทีม่ีผู้เสนอตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย

การเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
ในกรณีที่พลเมืองได้เสนอร่างพระราชบัญญัติใดตาม (๕) แล้ว ให้สภาที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น เริ่ม

พิจารณาภายในเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือวันที่นายกรัฐมนตรี
ส่งค ารับรองกลับคืนมา หากบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับร่าง
พระราชบัญญัตินั้นอีก ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๖๖ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นด้วย 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติภาค ๔ การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง  
ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๒๗๙ มีสิทธิเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติได้ตามท่ีบัญญัติไว้ในภาค ๔  ส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรา 
๒๘๐ 

มาตรา ๑๔๘  ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ร่างพระราชบัญญัติ 
ตามมาตรา ๑๔๗ (๑) (๒) (๔) และ (๕) ให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน  ส่วนร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๗ (๓)  
ให้เสนอต่อวุฒิสภาก่อน 

ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งต้องมีบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เสนอมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติด้วย 

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบและให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัตินั้นได้โดยสะดวก 

มาตรา ๑๔๙  ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณแผ่นดิน 



๕๓ 

(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
(๔) เงินตรา 
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมี 

ค ารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎร รอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณากรณีตามวรรคสอง ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว 

มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๕๐  ร่างพระราชบัญญัติใดที่ในขั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
แต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาได้แก้ไขเพ่ิมเติม และประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาเห็นว่า 
การแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประธานวุฒิสภาสั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน และภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา
ผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ 
เป็นผู้วินิจฉัย 

ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภาด าเนินการแก้ไขเพ่ือมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

มาตรา ๑๕๑  ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๗ 
ว่าจ าเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไม่ให้
ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกันเพ่ือมีมติอีกครั้งหนึ่ง  หากรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกของ
แต่ละสภามีจ านวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพ่ือ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา  ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา 
๑๕๖  ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

มาตรา ๑๕๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐๒ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่เสนอตามมาตรา ๑๔๘ และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่ออีกสภาหนึ่งซึ่งยังมิได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน  แต่ถ้าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน  ทั้งนี้ เว้นแต่ 



๕๔ 

สภาที่พิจารณาในครั้งหลังนี้จะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน  ก าหนดวัน
ดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงสภาดังกล่าว 

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๑๕๕ 

ถ้าสภาที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในครั้งหลังนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรแจ้งไปด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  ค าแจ้ง 
ของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด 

ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมิได้แจ้งไปว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

มาตรา ๑๕๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐๒ เมื่อสภาที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในครั้งหลังนี้ได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 

(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นสภาแรก ให้ด าเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๑๕๖ 

(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นสภาแรก ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นสภาแรก  

(๓) ถ้าแก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไปยังสภาที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
นั้นเป็นสภาแรก ถ้าสภานั้นเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๖  ถ้าเป็นกรณีอ่ืน  
ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด 
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงาน 
และเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง  ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบ 
ด้วยร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๖ ถ้าสภาใด 
สภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 

คณะกรรมาธิการร่วมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้  และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๙ นั้น ให้คุ้มครองถึง
บุคคลผู้กระท าหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าสภาที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในครั้งหลังนี้ไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาที่พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นสภาแรกภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๒  ให้ถือว่าสภาที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในครั้งหลังนี้ได้ให้ความเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๖ ต่อไป  



๕๕ 

มาตรา ๑๕๔  ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๕๓  นั้น 
(๑) ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงมติยับยั้งร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาตามมาตรา ๑๕๓ (๒) วุฒิสภา

อาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติยังยั้ง   
ถ้าวุฒิสภามีมติยืนยันร่างเดิมของวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  
ให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง (๓) วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต่อไป  เว้นแต่สภาใดสภาหนึ่ง 
ไม่เห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
เป็นอันตกไป  แต่ในกรณีท่ีวุฒิสภาไม่ยืนยันร่างเดิมภายในเวลาดังกล่าวหรือมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียง 
ไมม่ากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

(๒) ถ้าวุฒิสภาเป็นผู้ลงมติยับยั้งร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๕๓ (๒) สภา
ผู้แทนราษฎรอาจยกข้ึนพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่วุฒิสภาลงมติยับยั้ง  
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีมติยืนยันร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ด าเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๑๕๖  แต่ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

(๓) ถ้าเป็นกรณีท่ีร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๕๓ (๓) นั้น สภาผู้แทนราษฎรอาจยกขึ้น
พิจารณาใหม่ได้เมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย  ถ้าสภา
ผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎร หรือของวุฒิสภา หรือร่างท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
พิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น
อันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๖  

(๔) ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจยก
ร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ไม่ว่าวุฒิสภาจะพิจารณายืนยันร่างพระราชบัญญัตินั้นหรือไม่ก็ตาม   
ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอัน
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๖ 

(๕) ร่างพระราชบัญญัติใดทีพ่ลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เข้าชื่อเสนอตามมาตรา ๑๔๗ (๕) ถ้าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นต้องเป็นอันตกไป  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา 
รวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา อาจร้องขอให้มีการ
ออกเสียงประชามติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพ่ือให้ได้ข้อยุติได้ 

มาตรา ๑๕๕  ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๕๓ คณะรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้งพลเมืองผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่
ต้องยับยั้งไว้มิได้ 



๕๖ 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น  
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  ถ้า
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

มาตรา ๑๕๖  ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

มาตรา ๑๕๗  ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา 
หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่  ถ้ารัฐสภามีมติ 
ยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้
นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยหรือมิได้พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

มาตรา ๑๕๘  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาวินิจฉัย
ว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภามิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมด  ทั้งนี้ โดยมีสัดส่วนหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๑๕๙  ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะรัฐมนตรี 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 



๕๗ 

(๑๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคลังและการงบประมาณภาครัฐ 
(๑๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

มาตรา ๑๖๐  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา

ผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  

(๓) สมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา หรือ 
(๔) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

ซึ่งประธานศาลหรือประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม (๑) (๒) และ (๔) ให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน   

ส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม (๓) ให้เสนอต่อวุฒิสภาก่อน 

มาตรา ๑๖๑  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ให้กระท าเป็นสามวาระ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักการ และในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับ
มาตรา ให้ถือเสียงข้างมากของแต่ละสภา 

(๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา 

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติ มาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๒  ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้ร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ
ด้วย หรือเม่ือพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมานั้น เป็นอันตกไป 

ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความ
เห็นชอบต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุม
รัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย  แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้ร้องขอภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัตินั้น 
เป็นอันตกไป  แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอตามมาตรา ๑๔๗ (๕) ที่รัฐสภายังมิได้ 
ให้ความเห็นชอบ ให้รัฐสภาที่เลือกตั้งขึ้นใหม่พิจารณาต่อไปโดยไม่ต้องมีมติตามวรรคนี้อีก 



๕๘ 

ส่วนที่ ๗ 
การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

------------ 

มาตรา ๑๖๓  เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป  ในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ 
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป 

ในกรณีที่ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลท าให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปตาม
วรรคสอง ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป  
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ โดย
มติในการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา แล้วให้
นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๙๘ และมาตรา ๑๕๖ หรือมาตรา ๑๕๗ แล้วแต่กรณี ต่อไป 

มาตรา ๑๖๔  ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๕๖ หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภา
ลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๗ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีก 
ครั้งหนึ่ง 

(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว 
ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรีระงับการด าเนินการทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือวินิจฉัยว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป 



๕๙ 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ แต่มิใช่กรณี 
ตามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๙๘ และมาตรา 
๑๕๖ หรือมาตรา ๑๕๗ แล้วแต่กรณี ต่อไป 

 



๖๐ 

ส่วนที่ ๘ 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

------------ 

มาตรา ๑๖๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ และนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องตอบโดยเร็ว  แต่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจตั้งกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องตอบกระทู้ถามนั้นด้วยตนเอง  เว้นแต่มี
เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

มาตรา ๑๖๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี  ญัตติ
ดังกล่าวต้องเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วย  และเมื่อได้มีการเสนอญัตติแล้ว จะมีการ
ยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้  เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสาม 

การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มี
พฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือจงใจฝุาฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
จะเสนอโดยไม่มีการยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๒๕๔ ก่อน  หรือถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินอัน
เล็งเห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินแผ่นดิน จะเสนอโดยไม่มีการฟูองคดตี่อศาลปกครองแผนกคดีวินัย 
การคลังและการงบประมาณตามมาตรา ๒๔๔ ก่อน มิได้  และเม่ือได้มีการยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๒๕๔ หรือมีการ
ฟูองคดตีามมาตรา ๒๔๔ แล้วแต่กรณี แล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้ 

เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภาผู้แทนราษฎร
ลงมติไม่ไว้วางใจ  การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระท าในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด และให้นับเฉพาะคะแนน
เสียงไม่ไว้วางใจเท่านั้น  มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร  ทั้งนี้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงก่อนมีการลงมติดังกล่าว 

ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายนั้น เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าชื่อเสนอ
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น 

ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรน าชื่อผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
แต่งตั้งต่อไป  และมิให้น ามาตรา ๑๗๒ มาใช้บังคับ 



๖๑ 

มาตรา ๑๖๗  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหกของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๖๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามวรรคหนึ่งต่อไป 

ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับรัฐมนตรีผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอ่ืนด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๘  ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มิได้อยู่ในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่สมาชิกใน
สังกัดของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมีจ านวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๖๖ หรือมาตรา ๑๖๗ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา ๑๖๖ หรือมาตรา ๑๖๗ ได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้บริหาร 
ราชการแผ่นดินมาเกินกว่าสองปีแล้ว 

มาตรา ๑๖๙  สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
วุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระท าได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง 

มาตรา ๑๗๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองในการตั้งกระทู้ถาม 
การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

 



๖๒ 

หมวด ๔ 
คณะรัฐมนตรี 

------------ 

มาตรา ๑๗๑  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสามสิบห้าคน 
ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะรัฐมนตรี 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้ 

มาตรา ๑๗๒  ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๓๖ 

การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง 

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  แต่ในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมิได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร การลงมติในกรณีเช่นว่านี้ให้กระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย 

มาตรา ๑๗๓  ในกรณีทีพ้่นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรได้มาประชุมเป็นครั้งแรกแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรน าความข้ึนกราบบังคมทูลภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
เป็นนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๗๔  ก่อนทีน่ายกรัฐมนตรีจะน าชื่อรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
นายกรัฐมนตรีจะต้องน าชื่อผู้ซึ่งจะเป็นรัฐมนตรีส่งให้ประธานวุฒิสภา แล้วให้ประธานวฒุิสภาจัดให้มีการประชุม
วุฒิสภาเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๑๓๐ วรรคสอง ต่อไป 

มาตรา ๑๗๕  รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) 

(๑๕) หรือ (๑๖) 



๖๓ 

(๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง  เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท   

(๖) ไม่ได้แสดงส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ย้อนหลังเป็นเวลาสามปีต่อประธานวุฒิสภา ปกปิด 
หรือแสดงหลักฐานดังกล่าวอันเป็นเท็จ เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งไม่มีรายได้ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษี 

(๗) ไม่เปน็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
มาแล้วยังไม่เกินสองปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้พ้นจากต าแหน่ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 

มาตรา ๑๗๖  ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 

และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจริยธรรม เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษา
ไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหนึ่งต่อพระรัชทายาทหรือ
ผู้แทนพระองค์ก็ได้ 

มาตรา ๑๗๗  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและต้องชี้แจง
ต่อรัฐสภาให้ชัดเจนว่าจะด าเนินการในเรื่องใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่   

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อย 
ให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะด าเนินการไปพลางก่อน 
เพียงเท่าที่จ าเป็นก็ได้ 

มาตรา ๑๗๘  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา และย่อมมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา  และให้น าเอกสิทธิ์ 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗๙  ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้  ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งรวมถึงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรใน
หน้าที่ของตน  รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๘๐  ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะ
ฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้



๖๔ 

มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปราย
มิได้ 

มาตรา ๑๘๑  นายกรัฐมนตรีอาจเสนอขอความไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินจากสภาผู้แทนราษฎร
ได้ เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับเรื่องแล้วให้จัดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาลงมติภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรียื่นเรื่องดังกล่าว  แต่นายกรัฐมนตรีจะเสนอขอความไว้วางใจตามมาตรานี้เมื่อมีการเข้าชื่อกัน
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๖ แล้วมิได้ 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้เสนอขอความไว้วางใจตามมาตรานี้แล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะยื่นญัตติเสนอ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๖ ในระหว่างนั้น มิได้ 

ในกรณีที่มติไว้วางใจมีคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
นายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลให้พระมหากษัตริย์ทรงยุบสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๑๘ ก็ได้  

ในกรณีที่มติไว้วางใจมีคะแนนเสียงตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๖ 
ในสมัยประชุมนั้นอีกมิได้  

มาตรา ๑๘๒  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติใด 
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัติใด เป็นการแสดงถึงความไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
นายกรัฐมนตรี  ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้เข้าชื่อร่วมกันเพื่อขอยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อ 
ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่วันที่มีการแถลงเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นเข้าสู่
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร 

หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อร่วมกันเพ่ือขอยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่วันที่มีการแถลงเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นตามวรรคหนึ่ง  
ให้รอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี  และให้น าความในมาตรา ๑๖๖  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่ในกรณีท่ีมติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัตินั้น ผ่านการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร 

การด าเนินการตามมาตรานี้ ให้กระท าได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง 

มาตรา ๑๘๓  รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๕ 
(๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 



๖๕ 

ในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ 
(๘) ให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘๔  คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่  แต่ถ้าเป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะตามมาตรา 
๑๘๓ (๒) ให้ปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น และให้
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงทีร่ักษาราชการแทนรัฐมนตรี ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐมนตรีจนกว่าคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที่  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าท่ีจ าเป็นและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค าร้องขอของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเท่ียงธรรม 

(๒) ไม่กระท าการอันเป็นการใช้อ านาจแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า หรือ
พนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน  รวมทั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

(๓) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

(๔) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน 
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป 

(๕) ไม่ใช้หรือยอมให้ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระท าการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง 
และไม่กระท าการอันเป็นการฝุาฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ให้ปลัดกระทรวงทีร่ักษาราชการแทนรัฐมนตรี เลือกปลัดกระทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรี 
คนหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี  และเลือกปลัดกระทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรีอีกจ านวน 
สองคนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี 

ให้การรักษาราชการแทนของปลัดกระทรวงตามมาตรานี้สิ้นสุดลงเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรีแล้ว 

มาตรา ๑๘๕  ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นกรณีที่คดี 

ยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่น
ประมาท 

(๔) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา ๑๖๖ หรือมาตรา ๑๖๗ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗๕ 



๖๖ 

(๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๖ 
(๗) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑ 
(๘) ถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๕๓ 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับกับการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) 

(๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย 

มาตรา ๑๘๖  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน า 

มาตรา ๑๘๗  ในกรณีเพ่ือประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปูองปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนด 
ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 

ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไม่
ชักช้า  ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการ
ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว  ถ้าสภา
ผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้น
ตกไป  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น 

หากพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และ
พระราชก าหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก มี
ผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นมีผล 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทน 
ราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทน 
ราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ในกรณีที่ไม่
อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราช
ก าหนด จะต้องกระท าในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

มาตรา ๑๘๘  ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก าหนดใดตามมาตรา ๑๘๗ วรรค
สาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๘๗ วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ



๖๗ 

ความเห็นเพื่อวินิจฉัย  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่
ส่งความเห็นนั้นมา 

เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๗ วรรคหนึ่ง ให้ 
พระราชก าหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๗ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

มาตรา ๑๘๙  ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะ 
ทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

พระราชก าหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๘๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙๐  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัด 
ต่อกฎหมาย 

มาตรา ๑๙๑  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึกตาม
ลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าที่ฝุายทหารย่อม
กระท าได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 

มาตรา ๑๙๒  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา 

มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่
มีอยู่ของทั้งสองสภา 

ในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาใน
การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๙๓  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบ 
ศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ 



๖๘ 

เพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง หรอืมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ต้องได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา 

หนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผล
ผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ตามวรรคสอง หมายถึงหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับเขตการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ท าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  

ก่อนการด าเนินการเพื่อท าหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง 
คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับท า
หนังสือสัญญานั้น  โดยให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาที่เป็นเนื้อหาสาระส าคัญอันจะน าไปสู่การจัดท า
หนังสือสัญญานั้นต่อคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบด้วย  ในการนี้ 
คณะกรรมาธิการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้เป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยและจะต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว  

เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาหรือจะเข้าท าหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผล
ผูกพันในหนังสือสัญญาตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญา
นั้น และต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว  ในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการท าหนังสือสัญญาซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอน 
และวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาตามวรรคสอง รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาดังกล่าว โดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป 

ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๑๖๔ มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙๔  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ 

มาตรา ๑๙๕  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

มาตรา ๑๙๖  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝุายทหารและฝุายพลเรือนต าแหน่งปลัดกระทรวง 
อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากต าแหน่งหนึ่งเพ่ือไปด ารงต าแหน่งอ่ืน  เว้นแต่เป็นกรณีท่ีพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุอ่ืนตามกฎหมายหรือเพราะความตาย ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 



๖๙ 

มาตรา ๑๙๗  เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรี ประธานและ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝุายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องก าหนดให้จ่ายได้ไม่ก่อน 
วันเข้ารับหน้าที่ 

บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรีซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้ก าหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๙๘  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน  
ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้  และ 
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการย่อมต้องรับผิดชอบทางกฎหมายและทางการเมืองในฐานะที่เป็นผู้ลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการนั้น 

บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน 



๗๐ 

หมวด ๕ 
การคลังและการงบประมาณ 

------------ 

มาตรา ๑๙๙  การด าเนินนโยบายการคลังและงบประมาณของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักประสิทธิภาพและความคุ้มค่า หลักการรักษาวินัยทางการคลัง และหลักความเป็นธรรมในสังคม 

มาตรา ๒๐๐  เงินแผ่นดินหมายความรวมถึง  
(๑) เงินรายได้แผ่นดิน เงินกู้ เงินคงคลัง และเงินรายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์อื่นที่รัฐบาลหรือ

หน่วยงานของรัฐถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม   
(๒) เงินรายได้จากการด าเนินงาน หรือจากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์อื่นที่หน่วยงานของรัฐถือกรรมสิทธิ์

หรือครอบครองและใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ โดยไม่จ าต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินตาม (๑) โดยไม่ได้ตราเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี หรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม จะกระท ามิได้ 
การก าหนดให้เงินรายได้ใดไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จะกระท าได้ก็แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

และการตรากฎหมายให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าเงินรายได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินตาม (๒) ต้องมีขอบเขตและ 
กรอบวงเงินเท่าท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาวินัยการคลัง และต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของการ 
ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๒๐๑  งบประมาณแผ่นดินให้ท าเป็นพระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้พระราชบัญญัติงบประมาณในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม ต้องแสดง
งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน 
และตามพ้ืนที่  ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การใช้จ่าย การก่อหนี้ และภาระทางการคลังที่มีผลผูกพันต่อเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๐๐ (๑)   
จะกระท าได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคลังและการงบประมาณ
ภาครัฐ  เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๒๐๓ 

การใช้จ่าย การก่อหนี้ และภาระผูกพันที่มีผลต่อเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๐๐ (๒) ต้องอยู่ภายใต้หลัก
ความคุ้มค่า ความโปร่งใส และการรักษาวินัยทางการคลังตามหมวดนี้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการคลังและการงบประมาณภาครัฐ 

มาตรา ๒๐๒  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
เพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 



๗๑ 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้  
ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อ
วุฒิสภา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับ
แต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได้  ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น  ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๖  แต่ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ วรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
เพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวน
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
(๓) เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
ในกรณีที่มีการแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายการหรือจ านวนในรายการใด จ านวนรายจ่ายที่ 

ลดหรือตัดทอนนั้น จะน าไปจัดสรรส าหรับรายการ กิจกรรม แผนงาน หรือโครงการใด ไม่ว่าจะมีอยู่แล้วหรือ 
ที่ตั้งข้ึนใหม่ มิได ้ 

รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาล และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

ในกรณีที่รัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เห็นว่า
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณประจ าปีได้โดยตรง โดยต้องแสดงสถานะเงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใดท่ีหน่วยงานนั้นมี
อยู่ ไปพร้อมกับค าขอแปรญัตติด้วย  และคณะกรรมาธิการต้องเปิดโอกาสให้หน่วยงานชี้แจงเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  ในกรณีนี้ คณะกรรมาธิการอาจเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายให้ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

มาตรา ๒๐๓  การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระท าได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการคลังและการงบประมาณภาครัฐ  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคลังและ
การงบประมาณภาครัฐ  

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินไปก่อนตามวรรคหนึ่งโดยใช้เงินคงคลัง ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงิน
คงคลังในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ 



๗๒ 

ประจ าปีงบประมาณถัดไป  โดยต้องก าหนดแหล่งที่มาของรายได้เพ่ือชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้ 
เงินคงคลังจ่ายไปก่อนตามวรรคหนึ่งด้วย 

ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรีอาจโอนหรือน ารายจ่าย 
ที่ก าหนดไว้ส าหรับรายการหนึ่ง ไปใช้ในรายการอื่นที่แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมได้ แต่ต้องรายงานให้รัฐสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

ให้คณะรัฐมนตรีรายงานการโอนหรือการน ารายจ่ายที่ก าหนดไว้ส าหรับรายการหนึ่งไปใช้ในรายการอ่ืนที่
แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม ให้รัฐสภา
ทราบทุกหกเดือน 

มาตรา ๒๐๔  เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดที่กฎหมายก าหนดให้ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นท ารายงานการรับและการ 
ใช้จ่ายเงินดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ  และให้คณะรัฐมนตรีรายงานให้สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาทราบ 

มาตรา ๒๐๕  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้ใด ก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอันวิญญูชนพึงเห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ  ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ อาจไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนยื่นฟูองต่อศาลปกครองแผนกคดีวินัย 
การคลังและการงบประมาณ และให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการนั้น 

 

 



๗๓ 

หมวด ๖ 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน 

------------ 

มาตรา ๒๐๖  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการ
การเมือง จะเปน็ข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืน มิได้ 

มาตรา ๒๐๗  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนต้องใช้ระบบคุณธรรม 
ให้มีคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรม ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 

เจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตและ 
เป็นกลางทางการเมือง ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับเลือกจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน จ านวนสองคน 

(๒) ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง และ 
ได้พ้นจากราชการแล้ว จ านวนสามคน ซึ่งได้รับเลือกโดยผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบเท่าปลัดกระทรวง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(๓) ประธานกรรมการจริยธรรมของทุกกระทรวงซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้วุฒิสภาพิจารณาประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลตามวรรคสอง   
ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการตามวรรคสอง ให้ประธานวุฒิสภา 
ส่งรายชื่อนั้นกลับไปให้ด าเนินการเลือกใหม่ 

ให้กรรมการตามวรรคสามประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ แล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ตามวรรคสองและวรรคสาม 

ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรานี้มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

คณะกรรมการตามวรรคสองมีอ านาจหน้าที่พิจารณาการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการโดยเสนอ
ชื่อบุคคลที่เห็นสมควรต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง และให้มีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๐๘  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล อ านวยความ 



๗๔ 

สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๐๙  การสั่งการในการบริหารราชการแผ่นดินให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร  เว้นแต่ในกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนอาจสั่งการด้วยวาจาได้ แต่ให้ผู้รับค าสั่งบันทึกค าสั่งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอ
ให้ผู้สั่งลงนามในภายหลัง  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใดด าเนินการไปโดยปราศจากการสั่งการดังกล่าวข้างต้น 
ย่อมต้องรับผิดตามกฎหมายด้วยตนเอง  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ด าเนินการใดซ่ึงเป็นการสั่งการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๑๐  พลเมืองย่อมมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการบริหารราชการต่อผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๓) ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐๘ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๒๐๘ ย่อมมีสิทธิขอให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ หรือฟูองคดีต่อศาล  ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย 
 

 

 



๗๕ 

หมวด ๗ 
การกระจายอ านาจและการบริหารท้องถิ่น 

------------ 

มาตรา ๒๑๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรบริหารท้องถิ่นตาม 
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยให้มีรูปแบบองค์กรบริหารท้องถิ่น 
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับการบริหารจัดการตามภูมิสังคมแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งต้องกระจายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และต้องส่งเสริมให้องค์กรบริหารท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ ตลอดจนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

การจัดท าบริการสาธารณะใดที่ชุมชนหรือบุคคลสามารถด าเนินการได้โดยมีมาตรฐาน คุณภาพ  
และประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าองค์กรบริหารท้องถิ่น  รัฐหรือองค์กรบริหารท้องถิ่น  ต้องกระจายภารกิจดังกล่าวให้
ชุมชนหรือบุคคลดังกล่าว ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลที่เหมาะสม  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

มาตรา ๒๑๒  องค์กรบริหารท้องถิ่นต้องมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสภาท้องถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้ง  แต่ในกรณีที่เป็นองค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมาจากความเห็นชอบของประชาชนโดย
วิธีอ่ืนก็ได ้ และคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

องค์กรบริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและสร้างความมั่นคง 
และเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ย่อมมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยอย่างน้อยต้องมีอ านาจหน้าที่ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนฐาน การศึกษาอบรม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

องค์กรบริหารท้องถิ่นต้องบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย การบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล และการคลัง โดยต้องค านึงถึง 
ดุลยภาพระหว่างความเป็นอิสระและการมีมาตรฐาน รวมทั้งความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด ภาค  
และประเทศเป็นส่วนรวม 

องค์กรบริหารท้องถิ่นต้องมีขนาดและศักยภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือตอบสนอง 
ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถจัดท าบริการ
สาธารณะได้ในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถสร้างความร่วมมือกับท้ังภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์การ
เอกชน ได้ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



๗๖ 

รัฐ ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรบริหารท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันด าเนินการตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรให้พัฒนาพื้นที่ร่วมกันและในภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๑๓  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามหมวดนี้ ให้มีกฎหมายท้องถิ่น โดยต้องให้มี
การกระจายอ านาจที่เพ่ิมข้ึน มีหน่วยงานรับผิดชอบการกระจายอ านาจที่เป็นเอกภาพและสามารถด าเนินการให้
การกระจายอ านาจเป็นผลส าเร็จ มีการจัดสรรภาษีและรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรบริหารท้องถิ่นที่เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรบริหารท้องถิ่นแต่ละประเภท  และมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการกระจายอ านาจ 

มาตรา ๒๑๔  การก ากับดูแลองค์กรบริหารท้องถิ่นต้องกระท าตามกฎหมาย เทา่ที่จ าเป็น และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และเป็น
หลักประกันให้แก่ประชาชนจากการใช้อ านาจขององค์กรบริหารท้องถิ่น เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรบริหาร
ท้องถิ่น และจะกระทบกับหลักความเป็นอิสระขององค์กรบริหารท้องถิ่นมิได้  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง รัฐอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานกลางให้องค์กรบริหารท้องถิ่นปฏิบัติและติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้น  
(๒) ท าสัญญาแผนระหว่างรัฐ ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรบริหารท้องถิ่น  
(๓) ส่งเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยว่ากฎ ค าสั่ง มติ หรือการกระท าใด ของผู้บริหารท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
(๔) การอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๑๕  ประชาชนหรือชุมชนย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรบริหารท้องถิ่น  
ในการก าหนดรูปแบบขององค์กรบริหารท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่น 
การออกเสียงประชามติระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการด าเนินงาน การถอดถอน คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

องค์กรบริหารท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร รายงานผลการด าเนินงาน และรายงานงบการเงินและสถานการณ์การคลังท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 
ส่งเสริมสมัชชาพลเมือง รวมทั้งต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อ 
ประชาชน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ พลเมืองอาจรวมกันเป็นสมัชชาพลเมืองซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากองค์ประกอบที่หลากหลายจากพลเมืองในท้องถิ่น และมีความเหมาะสมกับภูมิสังคม
ของแต่ละพ้ืนที่ มีภารกิจในการร่วมกับองค์กรบริหารท้องถิ่นในการด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ 

องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ที่มา วาระการด ารงต าแหน่ง ภารกิจของสมัชชาพลเมือง 
และการอ่ืนที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 



๗๗ 

มาตรา ๒๑๖  การบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารท้องถิ่นต้องเป็นไปตามความเหมาะสม 
และความจ าเป็นขององค์กรบริหารท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ โดยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้บุคลากรขององค์กรบริหารท้องถิ่นมีสถานะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างส่วนท้องถิ่น 
และสามารถย้ายหรือสับเปลี่ยนสังกัดระหว่างองค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบต่างกันได้   

(๒) ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารท้องถิ่นทุกรูปแบบ ในระดับชาติและระดับ
จังหวัด ร่วมกันเป็นองค์กรเดียว โดยมีองค์ประกอบสี่ฝุาย ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
ขององค์การบริหารท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ านวนเท่ากัน  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ  ส่วนองค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาจมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะได้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

(๓) ให้มีคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบบคุณธรรมในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

 



๗๘ 

ภาค ๓ 
หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

------------ 

หมวด ๑ 
ศาลและกระบวนการยุติธรรม 

------------ 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

------------ 

มาตรา ๒๑๗  หลักนิติธรรมอันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย อย่างน้อย 
มีหลักการพ้ืนฐานส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหนืออ าเภอใจของบุคคล และการเคารพรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายทั้งโดยรัฐและประชาชน 

(๒) การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
(๓) การแบ่งแยกการใช้อ านาจ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และการปูองกันการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
(๔) นิติกระบวน ซึ่งอย่างน้อยต้องไมบ่ังคับใช้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย้อนหลังเป็นโทษทางอาญา 

แก่บุคคล ให้บุคคลมีสิทธิในการปกปูองตนเองเมื่อสิทธิหรือเสรีภาพถูกกระทบ ไม่บังคับให้บุคคลต้องให้ถ้อยค าซึ่ง
ท าให้ต้องรับผิดทางอาญา ไม่ท าให้บุคคลต้องถูกด าเนินคดีอาญาในการกระท าความผิดเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง  
และมีข้อก าหนดให้สันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีค าพิพากษาว่ากระท าผิด 

(๕) ความเป็นอิสระของศาล และความสุจริตเที่ยงธรรมของกระบวนการยุติธรรม 

มาตรา ๒๑๘  กระบวนการยุติธรรมต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย มีความ 
เป็นธรรม มีมาตรฐานที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีข้ันตอนการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีเหมาะสมกับ 
ประเภทคด ีมีประสิทธิภาพ ไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร และเสียค่าใช้จ่ายน้อย 

การด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลต้องมีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ  
ทั้งของคู่ความและของศาลไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นหลักประกันในการพิจารณาพิพากษาคดี  และต้องเปิดเผย 
ให้ทราบเป็นการทั่วไป 

คู่ความ คู่กรณี และทนายความ มีหน้าที่ร่วมมือกับศาลเพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดย 
ไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ถ้ามีการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตย่อมต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ 



๗๙ 

ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และค าสั่ง ต้องแสดงเหตุผลประกอบการวินิจฉัยหรือการมีค าสั่ง ต้องอ่านโดย
เปิดเผย รวมทั้งต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  และถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะต้อง
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ด้วย 

มาตรา ๒๑๙  การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอ านาจของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม 
ตามหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์  

ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยปราศจากอคติท้ังปวง และต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับประเภทคดีที่ต้องพิจารณาพิพากษา 

ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มิได้ 
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่

กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะน าระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับมิได้ 
เมื่อมีการเพ่ิมเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการพลเรือนให้ปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของ
ผู้พิพากษาหรือตุลาการขึ้นเป็นไปตามสัดส่วน 

การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่ง ผู้พิพากษาและตุลาการ ต้องมี
หลักประกันความเป็นอิสระ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

วินัยและการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาและตุลาการโดยองค์กรบริหารงานบุคคลของศาลต้องมี
หลักประกันในการใช้สิทธิอุทธรณ์โดยตรงไปยังศาลชั้นสูงสุดที่ผู้พิพากษาหรือตุลาการนั้นสังกัดอยู่  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๒๐  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ต้องเป็นไปโดยเที่ยงธรรม 
ปราศจากอคติทั้งปวง ตามหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเห็นว่ากฎหมายหรือกฎใดก่อให้เกิด 
ความไม่เป็นธรรมต่อประชาชนหรือไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๗  ให้ศาลหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวส่งความเห็น
เช่นว่านั้นไปยังคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มาตรา ๒๒๑  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ  โดยให้จัดตั้งศาลอย่างทั่วถึง 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย 

การตั้งศาลขึ้นใหม่เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทน
ศาลที่มีอยู่ตามกฎหมายส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระท ามิได้ 

การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือ 
วิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๒๒๒  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร 
หรือศาลอ่ืน ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประธานศาลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาด และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนทางนิติศาสตร์อย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ   



๘๐ 

โดยให้หน่วยธุรการของคณะกรรมการมาจากหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมและศาลปกครองสลับกันท าหน้าที่
คราวละหนึ่งปี  ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งเป็นประธานกรรมการเป็นรายคดี 
ที่มีปัญหาต้องพิจารณาวินิจฉัย 

หลักเกณฑ์การเสนอปัญหาและการวินิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๒๓  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการ และทรงให้พ้นจากต าแหน่งหนึ่ง 
เพ่ือไปด ารงต าแหน่งอ่ืน  เว้นแต่เป็นกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนตามกฎหมายหรือเพราะความตาย  
ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 

มาตรา ๒๒๔  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ 
ด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติท้ังปวง เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย 
ทุกประการ” 

พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหนึ่งต่อพระรัชทายาทหรือ
ผู้แทนพระองค์ก็ได้ 

มาตรา ๒๒๕  คณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาหรือตุลาการของศาลใด 
ต้องประกอบด้วยประธานของศาลนั้นเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนซึ่งได้รับเลือกตั้งจากผู้พิพากษาหรือ 
ตุลาการของศาลนั้นในแต่ละชั้นศาลในสัดส่วนที่เหมาะสม และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษาหรือ
ตุลาการและไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการซึ่งเป็นผู้พิพากษา 
หรือตุลาการของศาลนั้น เป็นกรรมการ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาหรือตุลาการในชั้นศาลนั้นซึ่งไม่เคยได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวมาก่อน ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งนั้นด ารงต าแหน่งได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ 

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่ครบจ านวน  ถ้าคณะกรรมการจ านวน 
ไม่น้อยกว่าหกคนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการดังกล่าวเป็นองค์ประกอบและ
องค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้ 

บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรบริหารงานบุคคลของศาลหนึ่ง จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในองค์กรบริหารงานบุคคลของศาลอื่นหรือกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารศาลใด ในเวลาเดียวกันมิได้  



๘๑ 

มาตรา ๒๒๖  ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลอื่นนอกจากศาล
รัฐธรรมนูญและศาลทหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  ในกรณีที่ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวยังไม่พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุที่เกษียณอายุ
ราชการ ให้แต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามท่ีองค์กรบริหารงานบุคคลของศาลนั้นก าหนด 

ผู้พิพากษาหรือตุลาการของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลอ่ืนนอกจากศาลทหาร ซึ่งมีอายุ 
ครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์   
แต่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่พ้นจากราชการเพราะเหตุดังกล่าว อาจรับราชการเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการอาวุโส
ต่อไปได้จนมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๒๗  ศาลรัฐธรรมนญู ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลอ่ืนนอกจากศาลทหาร มี 
หน่วยธุรการของศาลที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลนั้น 

การแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่ง การประเมินประสิทธิภาพ และการด าเนินการทางวินัย เลขาธิการ
ส านักงานศาล ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรบริหารงานบุคคลของศาลนั้นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส านักงานศาลมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๒๘ องค์กรอัยการมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม  
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  

พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการ 
และพนักงานอัยการ และกฎหมายอื่น 

ในการสอบสวนคดีอาญาที่ส าคัญ ให้พนักงานอัยการมีอ านาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน   
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ค าสั่งชี้ขาดคดีเกี่ยวกับค าสั่งฟูอง ไม่ฟูอง ถอนฟูอง อุทธรณ์ฎีกา ไม่อุทธรณ์ฎีกา หรือถอนอุทธรณ์ฎีกา 
ของอัยการสูงสุดตามกฎหมาย ต้องแสดงเหตุผลประกอบการมีค าสั่ง รวมทัง้ต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย  และถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ด้วย  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่ง วินัยและการลงโทษทางวินัย  
ของข้าราชการอัยการ ต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  และให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๒๑๙ วรรคสี่ และมาตรา ๒๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับกับข้าราชการอัยการด้วยโดยอนุโลม 

องค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการต้องเป็นอิสระ ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งมาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการอัยการและไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อัยการสูงสุด 
ผู้แทนของข้าราชการอัยการซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากข้าราชการอัยการแต่ละชั้นในสัดส่วนที่เหมาะสม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการอัยการและไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการอัยการทั้งหมด เป็นกรรมการ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 



๘๒ 

กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหก ให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
ข้าราชการอัยการต้องไม่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ใดในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

ในท านองเดียวกัน หรือในห้างหุ้นส่วนบริษัท ไม่เป็นที่ปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใด 
ในลักษณะเดียวกัน ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระท ากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือน 
ถึงการปฏิบัติหน้าที่หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่ของข้าราชการอัยการ 

ส านักงานอัยการสูงสุดมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
 



๘๓ 

ส่วนที่ ๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

------------ 

มาตรา ๒๒๙  ศาลรัฐธรรมนญูประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาและได้รับเลือกจากท่ีประชุมใหญ่
ศาลฎีกา จ านวนสองคน  

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ านวน
สองคน  

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จ านวนสามคน โดยต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
มหาชนอย่างน้อยหนึ่งคน  

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือผู้ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารภาครัฐหรือผู้เชี่ยวชาญจาก
องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ จ านวนสองคน  

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดขีองศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๓๐  ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๒๙ (๓) และ (๔)  
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสองคน และเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดสองคน 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งเลือกโดยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝุายรัฐบาล หนึ่งคน  
และเลือกโดยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝุายค้าน หนึ่งคน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งเลือกโดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งเลือกโดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกโดยสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ   
แต่ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการหรือคณบดี 



๘๔ 

กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง จะเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
มิได้ และให้กรรมการดังกล่าวประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ไม่อาจสรรหากรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ครบตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้  
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หากกรรมการสรรหาที่สรรหามาได้นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และมีกรรมการที่มาจากประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่าสี่ประเภท ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการเท่าท่ีมีอยู่  แต่หากสรรหากรรมการสรรหาได้น้อยกว่านั้น ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนสามคน และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน เป็นกรรมการ
สรรหา  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนเพื่อเป็นประธานกรรมการสรรหา  และให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการสรรหาแทน 

มาตรา ๒๓๑  ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการสรรหาผู้ซึ่งสมควรได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๒๙ (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
เหตุให้ต้องมีการสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว แล้วให้เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกนั้นพร้อมความยินยอมของ
ผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา  มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

ในกรณีที่กรรมการในต าแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวน 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่  

ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ  การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ  ในกรณีท่ีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ  
ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป  ในกรณีท่ีวุฒิสภาไม่เห็นชอบในชื่อใด ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือด าเนินการสรรหา
ใหม ่ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการดังกล่าว 

มาตรา ๒๓๒  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งด ารงต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญมาครบสามปีแล้ว พ้นจากต าแหน่ง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แต่ให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไป แล้วให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลือก 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญแทน 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ในต าแหน่ง
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้า 
รับหน้าที่  

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๓๓  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การกระท าอันเป็นการต้องห้าม
ในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตาม



๘๕ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ  โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อก าหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
มาแล้ว เข้ารับการสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

มาตรา ๒๓๔  ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความ
โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะ
ได้พิจารณาวินิจฉัย  ในระหว่างนั้นให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่า
จะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ 

มาตรา ๒๓๕  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ มีสิทธิยื่นค าร้องต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ 

การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว  ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติ 
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๓๖  ในกรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ หรือคณะกรรมการสรรหาองค์กร
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ผู้น าฝุาย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

มาตรา ๒๓๗  องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการท าค าวินิจฉัย ต้อง
ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าห้าคน   

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก  เว้นแต่จะมีบัญญัติเป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้   
โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท าความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลง
ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมก่อนการลงมติ 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
และวิธีพิจารณาคดขีองศาลรัฐธรรมนูญ 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอ่ืนของรัฐ
ทุกองค์กร  และให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง  แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว  ทั้งนี้ ค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



๘๖ 

ส่วนที ่๓ 
  ศาลยุติธรรม 

  ------------ 

มาตรา ๒๓๘  ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญนี้หรือ 
กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน 

มาตรา ๒๓๙  ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติ 
ไว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๒๔๐  ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษา
ประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจ านวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ 
และให้เลือกเป็นรายคดี 

อ านาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง การอุทธรณ์ค าพิพากษา  
และวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

มาตรา ๒๔๑  ให้ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ มีอ านาจพิจารณาและ
พิพากษาคดีดังต่อไปนี้ 

(๑) คดีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้อยู่ในอ านาจของศาลอุทธรณ์  และคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่ของศาลใดให้อยู่ในอ านาจของ
ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนั้น แล้วแต่กรณี 

(๒) คดีเก่ียวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจ 
ยื่นบัญชีดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ 
ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจพิจารณาพิพากษา  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(๓) คดีช านัญพิเศษให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
วิธีพิจารณาและการพิพากษาคดีตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

ก าหนด โดยต้องใช้ระบบไต่สวน และเป็นไปโดยรวดเร็ว 



๘๗ 

ส่วนที่ ๔ 
ศาลปกครอง 

------------ 

มาตรา ๒๔๒  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจ 
ทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง รวมทั้งคดีอันเนื่องมาจากการบริหาร
และการบริหารงานบุคคลขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  ตลอดจนมีอ านาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของ 
ศาลปกครอง 

อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการใช้อ านาจหน้าที่ซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตาม
รัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๔๓  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดิน อาจได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้  การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้วจึง 
น าความกราบบังคมทูล 

การคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองบัญญัติ  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน  
แล้วจึงน าความกราบบังคมทูล  ในการนี้ ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ทั้งหมด 

มาตรา ๒๔๔  ให้มีแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด 
องค์คณะ อ านาจหน้าที่ การฟูองคดีและวิธีพิจารณาของศาลแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ  

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 



๘๘ 

ส่วนที่ ๕ 
 ศาลทหาร 

 ------------ 

มาตรา ๒๔๕  ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจ
ศาลทหารและคดีอ่ืน  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 



๘๙ 

หมวด ๒ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

------------ 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

------------ 

มาตรา ๒๔๖  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย สุจริต และปราศจาก
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ รวมทั้งต้องกระท าโดยกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้   

การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

มาตรา ๒๔๗  ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ส าเนาแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ของตน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติหรือองค์กรตรวจสอบอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
(๔) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๕) สมาชิกวุฒิสภา 
(๖) ข้าราชการการเมืองอ่ืนและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืน 
(๗) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๘) เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
เอกสารที่ต้องยื่นตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยบัญชีที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ส าเนาแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องของคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม
วรรคหนึ่ง  รวมทั้งผู้ซึ่งบุคคลตามวรรคหนึ่งได้มอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินของตน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กรรมการ 
ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  
ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว   
บัญชีของผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อการเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดี
หรือการวินิจฉัยชี้ขาด และได้รับการร้องขอจากศาล ผู้มีส่วนได้เสีย หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



๙๐ 

ส่วนที ่๒ 
การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

------------ 

มาตรา ๒๔๘  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่กระท าการที่เป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องไม่ด าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) ไม่ก าหนดนโยบายหรือเสนอกฎหมายหรือกฎซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อกิจการที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดา
มารดา มีส่วนได้เสียอยู่ 

(๒) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น 

(๓) ไม่ใช้เวลาราชการหรือของหน่วยงาน เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือ
ข้อมูลภายในของทางราชการหรือหน่วยงาน ไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ 

(๔) ไม่กระท าการใด ด ารงต าแหน่งใด หรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัว ทีก่่อให้เกิดความเคลือบแคลง
ว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหน้าที่ หรือเป็นที่เสื่อมเสียแก่ต าแหน่งหน้าที่ 

มาตรา ๒๔๙  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้อง 
(๑) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้ 

มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่ง 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(๓) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกจิ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะ 
เป็นการผูกขาด หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา 
ในลักษณะดังกล่าว  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   

(๔) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากท่ีหน่วยงานดังกล่าวปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๕) ไม่กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ วรรคหก 
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ  

เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  และมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
รับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือเป็นการด ารงต าแหน่งหรือด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 



๙๑ 

ให้น าความใน (๓) (๔) และ (๕) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี และ
บุคคลอื่นซึ่งด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ให้กระท าการตามมาตรานี้ด้วย 

มาตรา ๒๕๐  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป  ทั้งนี้ ตามจ านวนที่กฎหมายบัญญัติ  
ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่ง
จัดการทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับ
หุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได้ 

บทบัญญัติมาตรานี้ให้น ามาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี รวมทั้งผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นแทนตน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ด้วย 

มาตรา ๒๕๑  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งทางการเมืองเข้าไปก้าวก่าย
หรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าที่ประจ าของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๓) การให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากต าแหน่ง 
(๔) การแต่งตั้งและการให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

พ้นจากต าแหน่ง 
ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการกระท าตามอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่ได้แถลง 

ต่อรัฐสภา หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  และต้องปูองกันหรือก ากับดูแลไม่ให้คู่สมรสและบุตรของตน รวมทั้งบุคคล
ใดในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ กระท าการดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๒๕๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่กระท าการตามมาตรา ๒๔๙ (๒) (๓) 
(๔) และ (๕) วรรคสอง วรรคสาม และมาตรา ๒๕๑ 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในราชการ
ของฝุายนิติบัญญัติ 

 



๙๒ 

ส่วนที่ ๓ 
การถอดถอนจากต าแหน่งและการตัดสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิในการด ารงต าแหน่งอ่ืน 

------------ 

มาตรา ๒๕๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท าผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง รัฐสภา
มีอ านาจถอดถอนผู้นั้นออกจากต าแหน่งได้ 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) ผู้พิพากษา ตุลาการ ข้าราชการอัยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๒๕๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภามีมติให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 
๒๕๓ ออกจากต าแหน่งได้  ค าร้องขอดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท า
ความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 

สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภามีมติให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากต าแหน่งได้ 

พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 
๒๕๓ ออกจากต าแหน่งได้ตามมาตรา ๗๒ 

เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้ว ให้ประธานรัฐสภาส่งเรือ่งให้
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการไต่สวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท ารายงานเสนอต่อ
ประธานรัฐสภา โดยในรายงานดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอข้อใดมีมูลหรือไม่ เพียงใด  
มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อได้อย่างไร  

ถ้าคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  แต่ถ้าคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอันตกไป 



๙๓ 

เมื่อได้รับรายงานตามวรรคห้าแล้ว ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมรัฐสภาเพ่ือพิจารณากรณี
ดังกล่าวโดยเร็ว  ในกรณีท่ีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม 
ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัย
วิสามัญ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

สมาชิกรัฐสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้องกระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ  มติที่ให้ถอดถอน
ผู้ใดออกจากต าแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของรัฐสภา  
และให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง คะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียงตาม มาตรา ๗๔ 
วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๕๕  การร้องขอ การพิจารณาและไต่สวนค าร้องขอ ผลของค าวินิจฉัยของคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าค าร้องขอมีมูล รวมทั้งผลของการออกเสียงลงคะแนนและการมีมติของรัฐสภา ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระยะเวลาที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและรัฐสภาต้องใช้ในการ
พิจารณาและมีมติ 

(๒) การให้บุคคลตามมาตรา ๒๕๓ หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล ไปจนถึงเวลาที่รัฐสภามีมติ 

(๓) การให้มีคณะกรรมการสามฝุาย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอื่น ซึ่งมีจ านวนฝุายละเท่ากัน เพ่ือหาข้อยุติ
เกี่ยวกับการด าเนินการฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

การจัดท าและการส่งชื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๗๔ วรรคสี่ 
วรรคห้า และวรรคหก  หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานในการจัดให้มีการลงคะแนน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 



๙๔ 

ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

------------ 

มาตรา ๒๕๖  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
ข้าราชการการเมืองอ่ืน ถูกกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน ให้ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีอ านาจพิจารณาพิพากษา 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอ่ืนเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน 
รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๒๕๗  ในกรณีทีม่ีการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ประธานวุฒิสภา ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น และคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติไม่รับด าเนินการไต่สวน ด าเนินการดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือด าเนินการไต่สวนแล้วเห็นว่า
ไม่มีมูลความผิดตามข้อกล่าวหา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน 
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือผู้เสียหายจากการกระท า
ดังกล่าว อาจยื่นค าร้องต่อประธานศาลฎีกาเพ่ือขอให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระจาก 
ผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ข้ึนคนหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ไต่สวน 
หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าของบุคคลดังกล่าว  

ในกรณีที่ผู้ไต่สวนอิสระด าเนินการแล้วเห็นว่าเรื่องที่ไต่สวนนั้นมีมูล ให้ผู้ไต่สวนอิสระส่งรายงานและ
เอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานรัฐสภาเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๒๕๓ และยื่นฟูองคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระ  รวมทั้งการยื่นค าร้อง การด าเนินการไต่สวน 
การยื่นฟูองคดีต่อศาล และการด าเนินการอื่นที่เก่ียวข้อง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

มาตรา ๒๕๘  ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองยึดส านวน
ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือของผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี เป็นหลักในการ
พิจารณา และอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นสมควร 

 



๙๕ 

ส่วนที่ ๕ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

------------ 

ตอนที่ ๑ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

------------ 

มาตรา ๒๕๙  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย กรรมการห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  

ให้ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ให้มีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีอิสระใน
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๖๐  การสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ านวนสองคน 
(๒) ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง สรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ านวนสามคน 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มติในการสรรหาตาม (๒) ต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๒๖๑  คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖๐ (๒) ประกอบด้วยกรรมการ
ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสองคน และเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดสองคน 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน ซึ่งเลือกโดยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝุายรัฐบาลหนึ่งคน  
และเลือกโดยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝุายค้านสองคน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกโดยคณะรัฐมนตรี 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งเลือกโดยอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา 



๙๖ 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งเลือกโดยสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
กรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง มิได้ 
ในกรณีที่ไม่อาจสรรหากรรมการสรรหาให้ครบตามวรรคหนึ่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หากกรรมการสรรหาที่

สรรหามาได้นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่มาจากประเภทต่างๆ ไม่
น้อยกว่าสี่ประเภท ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่   

มาตรา ๒๖๒  ให้ด าเนินการสรรหาผู้ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 
๒๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องมีการสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  แล้วให้
เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกนั้นพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา 

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมี
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่มีเหตุที่ท าให้ไม่อาจด าเนินการสรรหาได้ภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่อาจสรรหาได้ครบจ านวน
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจ านวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ครบก าหนดดังกล่าว 

ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาตามมาตรา ๒๖๐  
ซึ่งต้องกระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ 

ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสองและวรรคสาม  แต่ถ้าวุฒิสภา 
ไม่เห็นชอบในชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือ 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ด าเนินการสรรหาใหม่  

มาตรา ๒๖๓  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระของกรรมการการเลือกตั้ง และการอ่ืนที่จ าเป็น 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยอย่างน้อยต้องก าหนดให้ 
สรรหาจากผู้ซึ่งไม่เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ และมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 

มาตรา ๒๖๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา
ว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือกระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา 



๙๗ 

๒๕๐  และให้ประธานรัฐสภาส่งค าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง เพ่ือให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๕  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งคณะ ให้ด าเนินการ
สรรหาตามมาตรา ๒๖๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ด าเนินการ
สรรหาตามมาตรา ๒๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  และให้ผู้ได้รับความเห็นชอบ 
อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๖๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ควบคุมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุม
การออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง 

มาตรา ๒๖๗  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 

๒๖๖ วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง  
กลุ่มการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการ
หาเสียงเลือกตั้ง 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ซึ่งร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๘๔ โดยค านึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และค านึงถึงความสุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และ
โอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 

(๓) ก าหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง การสนับสนุน
ทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งการตรวจสอบ
บัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพ่ือ
ประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 



๙๘ 

(๔) มีค าสั่งให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นตามกฎหมายเพ่ือประโยชน ์
ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๕) มีค าสั่งให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่
จัดการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวข้องหรือระงับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งย้ายข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากพ้ืนที่ชั่วคราว เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๖) ด าเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตาม
มาตรา ๒๖๖  หรือเมื่อมีกรณีที่มีการคัดค้านหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการด าเนินการเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๗) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง หรือสั่งให้
ด าเนินการใหม่เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
หรือการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้น มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๘) ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และผลการออกเสียงประชามติ 

(๙) ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่กรณี เพ่ือขอให้มีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งทีก่ระท าการ ใช้ หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระท าการ อันเป็นการฝุาฝืนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือกฎหมายอื่น 
ซึ่งมีผลท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๑๐) ควบคุมการจัดการออกเสียงประชามติ หรือสั่งให้มกีารจัดการออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งหรือทุกหน่วย เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงประชามติในหน่วยนั้น ๆ มิได้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม 

(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการ
ให้การพลเมืองศึกษา และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง  

(๑๒) ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการ

ประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และประกาศผลการประเมินดังกล่าวให้ทราบ 
เป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๖๘  ให้มคีณะกรรมการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ แต่งตั้งจากข้าราชการ 
ในแต่ละหน่วยงาน หน่วยงานละหนึ่งคน ท าหน้าที่ด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นและด าเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ 



๙๙ 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง และการอ่ืนที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยในเรื่องของอ านาจหน้าที่นั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอ านาจในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในระดับพื้นที่ ซึ่งต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้เป็นบุคลากรในภาครัฐรวมอยู่ด้วย 

ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งหรือด าเนินการเก่ียวกับการออกเสียงประชามติโดยไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจจัดให้มีการสอบสวนทางวินัยผู้นั้น  ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมูลความผิดทางวินัย และคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วมีมติว่าผู้นั้นได้กระท าความผิดทางวินัย ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งส่งรายงาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก  ในการพิจารณาโทษ 
ทางวินัย ให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัย
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานหรือองค์กรที่ผู้นั้นสังกัด แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการ
ดังกล่าว 

มาตรา ๒๖๙  ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ประกาศให้มีการเลือกหรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้
บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวน  เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีท่ีจับในขณะกระท าความผิด 

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการ 
การเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ให้รายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธานกรรมการการเลือกตั้ง
อาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้  แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ด าเนินการ 

 



๑๐๐ 

ตอนที่ ๒ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

------------ 

มาตรา ๒๗๐  การตรวจเงินแผ่นดินให้กระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย กรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีความช านาญและประสบการณ์ด้าน 
การตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ และมีความช านาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน 
การเงินการคลัง หรือด้านอ่ืน 

ให้น าหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสองและวรรคสาม  เรื่องหน่วยธุรการตามมาตรา ๒๕๙ 
วรรคสี่  คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรรหาตามมาตรา ๒๖๐ (๒) วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๒๖๑ และ
มาตรา ๒๖๒  วาระการด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง  และการสรรหา 
ผู้ด ารงต าแหน่งแทนตามมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   
โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจ า
ทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบ และประกาศผลการประเมินดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

 



๑๐๑ 

ตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

------------ 

มาตรา ๒๗๑  คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน
เก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์   
มีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ให้น าหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสองและวรรคสาม  เรื่องหน่วยธุรการตามมาตรา ๒๕๙ 
วรรคสี่  คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรรหาตามมาตรา ๒๖๐ (๒) วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๒๖๑ และมาตรา 
๒๖๒  การด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคสองและวรรคสาม  และการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง
แทนตามมาตรา ๒๖๕   มาใช้บังคับกับคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วย โดยอนุโลม  แต่ให้ผู้ได้รับการสรรหานั้นด ารงต าแหน่งตาม
วาระในวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารง
ต าแหน่งกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 

ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นประจ า
ทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ทราบ และประกาศผลการประเมินดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๗๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร หรือพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน 
วุฒิสภาว่ากรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝุาฝืน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่งอย่างร้ายแรง 
เพ่ือให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

มติของวุฒิสภาให้กรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

มาตรา ๒๗๓  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจ านวน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อศาลฎีกาแผนก 



๑๐๒ 

คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ ารวยผิดปกติ 
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

กรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกกล่าวหา จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที ่
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าสั่งรับค าร้องนั้นไว้พิจารณา มิได้ จนกว่าจะมี 
ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ยกค าร้องดังกล่าว 

ในกรณีที่กรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวรรคสอง  
และมีกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน 
ศาลฎีกา และประธานศาลปกครองสูงสุด ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๗๑  ท าหน้าที่เป็นกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นการชั่วคราว  
โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งได้จนกว่ากรรมการที่ตนด ารงต าแหน่งแทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมี
ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่าผู้นั้นกระท าความผิด 

มาตรา ๒๗๔  คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนบุคคลออกจาก

ต าแหน่งเสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๕๔  
(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๕๖ 
(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษา ตุลาการ ข้าราชการอัยการ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง
ในหน่วยงานของรัฐ ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  รวมทั้งไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ใดเป็นตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุนการ
กระท าความผิดดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

(๔) ตรวจสอบความถูกต้อง ความมีอยู่จริง และความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
ตลอดจนไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวร่ ารวยผิดปกติ 

(๕) ฟูองคดีต่อศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับวินัยการคลังและงบประมาณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
ด้วยการคลังและการงบประมาณ 

(๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร  
และวุฒิสภา ทุกปี และเผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

(๗) ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 



๑๐๓ 

ตอนที่ ๔ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

------------ 

มาตรา ๒๗๕  ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีจ านวนสิบเอ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
การบริหารราชการแผ่นดิน หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์  ทั้งนี้ โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้วย 

ให้น าหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสองและวรรคสาม  เรื่องหน่วยธุรการตามมาตรา ๒๕๙ 
วรรคสี่  วาระการด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง  และการสรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนตามมาตรา ๒๖๕  มาใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้วย โดยอนุโลม  แต่ให้ผู้ได้รับการสรรหานั้นด ารงต าแหน่งตามวาระในมาตรา ๒๖๓ 
วรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการสรรหารวมทั้งวิธีการสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การอ่ืนที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเป็นประจ าทุกปีโดย
คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนทราบ และประกาศผล 
การประเมินดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๗๖  ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีอ านาจและหน้าที่พิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน  และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการต่อ
บุคคลหรือหน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการกระท าดังกล่าว เพื่อด าเนินการแก้ไข 

(๒) พิจารณาและสอบหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนในกรณีที่ปรากฏว่า 
(ก) เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
(ข) เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน 

หรือประชาชน หรือไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ก็ตาม 



๑๐๔ 

(ค) องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐหรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของ
ศาล 

(๓) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณา
คดีของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๔) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองว่ากฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใด กระทบต่อสิทธิ
มนุษยชน หรือกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าของบุคคลตาม (๒) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(๕) ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีท่ีเห็นสมควร
เพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม หรือเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์สาธารณะ  ทั้งนี ้ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

(๖) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

(๗) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน และองค์การ 

อ่ืนในด้านสิทธิมนุษยชน 
(๙) รายงานต่อรัฐสภาเมื่อปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเสนอ และให้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปด้วย  ใน
การนี้ ให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว 

(๑๐) เสนอรายงานประจ าปีพร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และ 
เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป 

(๑๑) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ให้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแต่ละคนในการ

ด าเนินการตามมาตรานี้ให้ชัดเจน  รวมทั้งกรณีใดทีต่้องเป็นมติร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนษุยชน 

 

 



๑๐๕ 

ภาค ๔ 
การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง 

------------ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

------------ 

มาตรา ๒๗๗  บทบัญญัติในภาคนี้ก่อให้เกิดความรับผิดชอบแก่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงาน และพลเมือง ที่ต้องจัดให้มีการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองตามหลักการและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๗๘  ความในภาคนี้ให้สิ้นผลบังคับในวันถัดจากวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ครบห้าปี   
เว้นแต่พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน รัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรีเสนอให้จัดให้มีการออก
เสียงประชามติให้บทบัญญัติในภาคนี้คงใช้บังคับอยู่ต่อไป ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
โดยเสียงข้างมากออกเสียงประชามติเห็นชอบ  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ 

 

 



๑๐๖ 

หมวด ๒ 
การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม 

------------ 

ส่วนที่ ๑ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ 

------------ 

มาตรา ๒๗๙  เพ่ือประโยชน์แห่งการด าเนินการปฏิรูปประเทศให้ต่อเนื่องจนบรรลุผล ให้มีสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบและที่มา 
ดังต่อไปนี้  

(๑) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้  

(ก) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ จ านวนหกสิบคน 

(ข) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จ านวนสามสิบคน 

(ค) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้านต่างๆ จ านวนสามสิบคน 
(๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและ

มาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้านต่างๆ ไม่เกินสิบห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
มติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกตาม วรรคหนึ่ง (๑) และกรรมการ 
ตาม (๒) อ านาจหน้าที่อ่ืน การด าเนินงาน รวมทั้งการอ่ืนที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปฏิรูปต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในด้านต่างๆ ตามท่ีก าหนดในหมวดนี้  
ส่วนการปฏิรูปในด้านอื่นซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้กระท าได้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปแห่งชาติโดยความเห็นชอบของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศท้ังหมดเท่าที่มีอยู่  



๑๐๗ 

(๒) น าแผนและขั้นตอนการออกกฎหมายและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้ง
แผนงานและยุทธศาสตร์การปฏิรูปของทุกภาคส่วนมาบูรณาการเพ่ือให้สามารถลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความ
เป็นธรรมได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง  

(๓) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูป 
(๔) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมด้วยกระบวนการสมัชชาเพ่ือการปฏิรูป 
(๕) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปฏิรูปที่สอดคล้องและ

เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติ 
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอตามวรรคสี่ (๑) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอและให้

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการอย่างเพียงพอ  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีไม่สามารถด าเนินการตามข้อเสนอ
ใดได้ให้ชี้แจงเหตุผลต่อรัฐสภาและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพ่ือทราบ  ในกรณีที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ว่าการปฏิรูปเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีไม่ด าเนินการนั้นเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติ 
ว่าจะต้องด าเนินการเรื่องนั้นหรือไม่  ผลการออกเสียงประชามติดังกล่าวให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีและสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ต้องปฏิบัติตาม 

ให้มหีน่วยธุรการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการด าเนินการอ่ืน  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์
การปฏิรูปแห่งชาติเป็นประจ าทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติทราบ และประกาศผลการประเมินดังกล่าวให้ทราบเป็น
การทั่วไป  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

มาตรา ๒๘๐  ในการด าเนินการตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ (๑) หากเห็นว่ากรณีใดจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับ ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกรณีนั้นเสนอต่อรัฐสภาโดยให้เสนอต่อวุฒิสภาก่อน  เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอแล้ว หากวุฒิสภาลงมติไม่เห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  แตห่ากวุฒิสภา
ลงมติเห็นชอบ ให้วุฒิสภาเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อสภาผู้แทนราษฎร  และให้น าความในส่วนที่ ๖ การตรา
พระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ ๗ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวโดยต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูป
แห่งชาติจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด 



๑๐๘ 

เมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว 
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับวุฒิสภา ให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๖ ต่อไป  
(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับวุฒิสภา ให้ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังวุฒิสภา  หากวุฒิสภาลงมติ

ยืนยันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
แล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๖ 
ต่อไป 

ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอตามวรรคหนึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอ
วุฒิสภาได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาให้ค ารับรองภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับร่าง  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่แจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่านายกรัฐมนตรี
ให้ค ารับรอง 



๑๐๙ 

ส่วนที่ ๒ 
การปฏิรูปด้านต่าง  ๆ 

------------ 

มาตรา ๒๘๑  ให้ด าเนินการตามแผนและขั้นตอนการปฏิรูป การตรากฎหมาย และการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
ปฏิรูปในด้านต่าง  ๆซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติไดใ้ห้ความเห็นชอบไว้ และโดยเฉพาะให้ด าเนินการปฏิรูปในด้านต่าง  ๆตามที่
บัญญัติไว้ในส่วนนี้ 

มาตรา ๒๘๒  ให้มีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายและกฎโดยง่าย ให้ตรากฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมาย

เพ่ือรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายและกฎในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนและทันสมัยขึ้นเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 

(๒) เพ่ือให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดี ให้ตรากฎหมายว่าด้วย 
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดี โดยมีหน่วยงานที่ให้ค าแนะน าทางกฎหมายที่จ าเป็นแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง  จัดทนายความที่มีความสามารถทางคดีอย่างแท้จริงเพ่ือด าเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองให้
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  รวมทั้งจัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีข้ึนเพื่อการดังกล่าว โดย
สนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

(๓) ให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีหน้าที่และอ านาจเสนอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
พิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎ แล้วแต่กรณี ทีจ่ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนโดยไม่จ าเป็น 
หรือสร้างภาระหรือขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น 

(๔) ปรับปรุงกฎหมายทีก่ าหนดเรื่องการออกใบอนุญาตที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ให้สัมปทาน หรือให้
สิทธิในการประกอบกิจการ โดยให้ใช้วิธีประมูลโดยเปิดเผยเป็นหลัก เว้นแต่มีความจ าเป็น คณะรัฐมนตรีอาจมีมติ
ให้ด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนได้โดยต้องประกาศเหตุผลให้ทราบเป็นการทั่วไป  ใบอนุญาตใดที่ไม่ได้มีการด าเนินการ
ตามที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง และให้หน่วยงานของ
รัฐทีม่ีอ านาจออกใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ความจ าเป็นของการมีใบอนุญาตนั้นต่อรัฐสภาทุกห้าปี 

(๕) ปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้ง
การระงับข้อพิพาทระหว่างประชาชนโดยกระบวนการยุติธรรมชุมชนหรือการประนีประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน 
เพ่ือให้มีการบูรณาการเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

(๖) ให้มีกลไกในการบังคับคดีทางแพ่งที่มีประสิทธิภาพในสังกัดศาลยุติธรรม ท าหน้าที่บังคับให้เป็นไป
ตามค าพิพากษาและค าสั่งของศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ  รวมทั้งให้มีมาตรการและกลไกในการบังคับคดี
ปกครองที่มีประสิทธิภาพตามค าพิพากษาและค าสั่งของศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย 

(๗) ให้จัดการศึกษาอบรมเพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนเคารพกฎหมาย ยกย่องผู้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ตรงไปตรงมา และลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งละเลยไม่บังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผลอย่างจริงจัง 



๑๑๐ 

(๘) ปฏิรูปโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยโอนภารกิจของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติที่มิใช่ภารกิจหลักของต ารวจไปให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ ก าหนดมาตรการเพ่ือปูองกัน
การแทรกแซงของฝุายการเมืองในกระบวนการยุติธรรม ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการ
ต ารวจให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม กระจายอ านาจการบริหารงานต ารวจไปสู่ระดับจังหวัดและสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ ปรับปรุงระบบงานสอบสวนให้มีความเป็นอิสระแยกออกจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และให้พนักงานอัยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ าเภอมีอ านาจสอบสวนร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการสอบสวนในกรณีท่ีประชาชนร้องขอความเป็นธรรม ปรับปรุงระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีระบบบริหารงานบุคคลที่ยึดหลักความรู้ความ
ช านาญเฉพาะทาง และจัดสรรและกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณให้แก่หน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้
เพียงพอและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๘๓  ให้มีการปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง และภาษีอากร ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบภาษีเป็นสองระดับ คือ  ระดับชาติและระดับท้องถิ่น และด าเนินการให้องค์กรบริหาร 

ท้องถิ่นมีรายได้ที่จ าเป็นแก่การใช้จ่ายของท้องถิ่น และมีระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

(๒) ให้มีกฎหมายก าหนดให้บุคคลต้องแสดงรายได้ของตนต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้มีรายได้
ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รัฐจะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอ และให้ผู้ซึ่งได้เสียภาษี มีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย  

(๓) ปรับปรุงระบบภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นกลาง เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 
โดยการพิจารณายกเลิกมาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด 

(๔) จัดให้มีระบบบ านาญแห่งชาติเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบบ านาญให้ด ารงชีพ
ได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน  

ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง และภาษีอากรที่เป็นอิสระภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีอ านาจ 
หน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายการเงิน การคลัง และภาษีอากร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความเป็นกลาง ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งเพ่ือเป็นการเพ่ิมฐานภาษีประเภทต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่อื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๔  ให้มีการปฏิรูปด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) การบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะ

ยาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
(๒) ก าหนดขอบเขตภารกิจอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินในลักษณะ

กลุ่มภารกิจ การบริหารราชการภาคและพ้ืนที่อ่ืน ให้ชัดเจนและสัมพันธ์กันแบบบูรณาการ โดยยึดการมีส่วนร่วม
และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 



๑๑๑ 

(๓) สร้างระบบและกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเน้นการให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ  
(๔) ทบทวนภารกิจและบริการสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท าอยู่เพ่ือลดและขจัดความซ้ าซ้อน

ระหว่างกัน  ภารกิจและบริการสาธารณะใดที่อาจให้องค์การภาคเอกชน องค์การเอกชน หรือองค์กรบริหาร
ท้องถิ่นจัดท าได้โดยมีคุณภาพและมาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่าที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐ และมีราคาท่ีไม่สูงเกินสมควร 
หน่วยงานของรัฐต้องยุติการด าเนินการและถ่ายโอนภารกิจและบริการนั้นให้องค์การภาคเอกชน องค์การเอกชน 
หรือองค์กรบริหารท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการ  

(๕) ให้มีองค์กรบริหารการพัฒนาภาคท าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคและ
ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ จัดท าแผนและบริหารงบประมาณแบบพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการพัฒนาภาคที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่ซ้ าซ้อนกับงานของจังหวัดและองค์กรบริหารท้องถิ่น ประสานการพัฒนา
พ้ืนที่บริหารงานระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและ
ยั่งยืนของการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

(๖) ให้มีคณะกรรมการอิสระว่าด้วยค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ เทียบเคียง 
ค่าตอบแทน ซึ่งรวมทั้งเงินเดือน สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนทุกประเภทของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก 
ประเภทและทุกระดับ กับค่าตอบแทนในภาคเอกชน และแจ้งให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบ แล้วประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปทุกระยะ  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๕  ให้มีการปฏิรูปด้านการบริหารท้องถิ่นตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรากฎหมายและจัดให้มีกลไกที่จ าเป็นส าหรับการจัดตั้งองค์กรบริหารท้องถิ่นเต็มพ้ืนที่จังหวัดให้

เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และด าเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารท้องถิ่นดังกล่าว
ขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมโดยเร็ว 

(๒) ให้มีคณะกรรมการการกระจายอ านาจแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจาก
สมัชชาพลเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพ่ือก าหนดนโยบาย ก าหนดมาตรฐานกลาง และขับเคลื่อนการกระจายอ านาจ
อย่างมีเอกภาพและสามารถด าเนินการให้การกระจายอ านาจเป็นผลส าเร็จ โดยให้มีส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจแห่งชาติ รับผิดชอบงานธุรการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่จ าเป็น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๖  ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ โดยยึด
หลักดังต่อไปนี้  

(๑) กระจายอ านาจการจัดการศึกษาโดยลดบทบาทของรัฐจากการเป็นผู้จัดการศึกษาให้เป็นผู้จัดให้มี
การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งก ากับนโยบาย แผน มาตรฐาน และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  
และส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีอิสระ มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา  ทั้งนี้ โดยให้เอกชน ชุมชน และองค์กรบริหารท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมด้วย 

(๒) จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรงแก่ผู้เรียนทุกคนอย่างพอเพียงตามความจ าเป็นและเหมาะสมของ
ผู้เรียน ส าหรับการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยม ทั้งการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 



๑๑๒ 

(๓) ปรับปรุงระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยยกระดับความรู้ให้กับผู้เลี้ยงดูให้มี
สมรรถนะและสัมพันธภาพที่เหมาะสมในการเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เกิดพัฒนาการที่สมบูรณ์ มีความพร้อม
เพ่ือการเรียนรู้ทุกมิติทั้งด้านกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  

(๔) ปรับปรุงการอาชีวศึกษาไปสู่ระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคการผลิตที่มีทักษะ มีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการและสาขาที่ขาดแคลน  

(๕) ปรับปรุงระบบอุดมศึกษาให้การจัดการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม  

(๖) พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด การใช้เหตุผล และการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 
รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และสื่อสาธารณะด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ควบคู่กับการศึกษาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และพลเมืองศึกษา เพ่ือบ่มเพาะจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของคนไทยทุกระดับ รวมทั้งเพ่ือให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และสามารถสร้างสังคมแห่งปัญญา  

(๗) ปรับปรุงระบบการผลิต การพัฒนา และการประเมินครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดย
อาศัยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน  ทั้งนี ้การผลิตต้องเน้นคุณลักษณะและสมรรถนะที่มีความเหมาะสมกับ
แต่ละระดับการศึกษา  

(๘) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มี
ระบบตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ   

(๙) ปรับระบบการทดสอบและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นการทดสอบการเรียนรู้ ความถนัด และ
คุณลักษณะผู้เรียนที่ครบทุกมิติเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ส่วนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นการประเมินเพ่ือ
พัฒนาและรับรองคุณภาพ  

(๑๐) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษาทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ และระดับท้องถิ่น เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ และเอ้ืออ านวยให้การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์
บรรลุผล 

(๑๑) ปรับปรุงให้สภาวิชาชีพมีอ านาจเฉพาะในการรับรองหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่
กระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 

(๑๒) ให้มีการจัดท าประมวลกฎหมายการศึกษา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา และการให้ประชาชน ชุมชน องค์การภาคเอกชน 
และองค์การเอกชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการบริหารการศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรานี้  

เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาตามมาตรานี้สามารถด าเนินการได้โดยรวดเร็วและต่อเนื่อง ให้มี
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษยแ์ห่งชาติซ่ึงอยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี ภายในหนึ่งปีนับแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้ท าหน้าที่ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์อย่างรอบด้านตลอดชีวิต ก าหนด
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ตลอดจนจัดท า



๑๑๓ 

และปรับปรุงบรรดากฎหมายที่จ าเป็นเพื่อขจัดปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษาของทุก 
หน่วยงานที่จัดการศึกษา 

องค์ประกอบ ที่มา อ านาจหน้าที่ และการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนา
มนุษยแ์ห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๗  ให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการผังเมือง   
โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิรูประบบและโครงสร้าง องค์กร และกฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดท าประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประมวลกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ ตรากฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า การจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล การจัดการขยะและของเสียอันตราย และ
กฎหมายด้านสิทธิชุมชนและการกระจายอ านาจ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและการพัฒนาเมือง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

(๒) ปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาระบบและ
โครงสร้างการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบกองทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การจัดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการจัดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ในทะเล 
รวมทั้งการน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาพื้นที่  
การจัดท าระบบบัญชีรายได้ประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดระบบภาษี
สิ่งแวดล้อม การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ และการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  

(๓) พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงระบบการค านวณต้นทุนความเสียหายด้าน
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีและการเยียวยาความเสียหาย องค์กรและสถาบัน
เกี่ยวกับความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบังคับคดีด้านสิ่งแวดล้อม 

(๔) ปรับปรุงกลไกและกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

มาตรา ๒๘๘  ให้มีการปฏิรูปด้านพลังงานตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารจัดการพลังงานอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน ให้ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอ่ืนเป็น

ทรัพยากรของชาติและมีไว้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน และด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับพลังงานให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น 

(๒) ปรับปรุงให้การส ารวจ การผลิต และการใช้ปิโตรเลียมหรือพลังงานอ่ืนใด ต้องค านึงถึงผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชนและชุมชน  



๑๑๔ 

(๓) ด าเนินการให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าถึง และเข้าใจในข้อมูลด้านพลังงาน และมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและวางแผนพลังงาน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งการติดตามและตรวจสอบการด าเนิน
นโยบายและแผนนั้น 

มาตรา ๒๘๙  ให้มีการปฏิรูปด้านแรงงานตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรากฎหมายและก าหนดกลไกเพ่ือรองรับเสรีภาพของผู้ใช้แรงงานในการสมาคม การรวมตัวกัน  

และการร่วมเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 
(๒) สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารแรงงานเพ่ือเป็นกองทุนการเงินของผู้ใช้แรงงานในการส่งเสริมการออม

และพัฒนาตนเองอันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มาตรา ๒๙๐  ให้มีการปฏิรูปด้านวัฒนธรรมภายใต้หลักการการมีส่วนร่วมในการวางแผนแม่บทและ
บริหารจัดการของประชาชน และหลักการรักษาดุลยภาพระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนให้มีสมัชชาศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งมาจากภาคประชาสังคมตาม
ความพร้อมในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือปกปูอง ฟ้ืนฟู สืบสาน ส่งเสรมิ และพัฒนา งานด้านศิลปวัฒนธรรมตามความหลากหลาย
ในแต่ละพ้ืนที ่โดยให้มีความเป็นอสิระและประสานงานกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ 

(๒) จัดตั้งกองทุนทุนทางวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นกองทุนภาคประชาสังคมเพ่ือสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรม  
(๓) องค์กรบริหารท้องถิ่นต้องสนับสนุนงบประมาณและการจัดการที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มาตรา ๒๙๑  ให้มีการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ปรับปรุงการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนมีตรรกะและมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีมาตรการจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์ไทยที่อยู่ในประเทศและ
ต่างประเทศน าความรู้ความเชี่ยวชาญมาพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

(๒) ลงทุนด้านการศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศอย่างเพียงพอ และมีมาตรการจูงใจทางภาษีและทางอ่ืนเพ่ือให้เอกชนด าเนินการดังกล่าว
เองหรือร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนมีมาตรการช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อน ามา
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทันต่อสภาพโลกาภิวัตน์ 

(๓) สร้างฐานข้อมูลการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการน าผลการศึกษาวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ในกระบวนการผลิต
และการให้บริการ 

(๔) จัดให้มีและพัฒนากลไกในการคุ้มครอง แบ่งปัน และการน าผลงานการประดิษฐ์ คิดค้น และการ
สร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  



๑๑๕ 

(๕) สนับสนุนหรือลงทุนให้องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยในภาคเกษตรกรรม 
ภาคการผลิต และภาคบริการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการโดยให้องค์กร
บริหารท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างสมรรถนะและ
ความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้  

เพ่ือให้การปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรานี้เป็นไปอย่างมีระบบและรวดเร็ว ให้มี
คณะกรรมการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหน้าที่
ปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนเพ่ือการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนจัดท า ปรับปรุง และแก้ไขบรรดากฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

องค์ประกอบ ที่มา อ านาจหน้าที่ และการด าเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๙๒  ให้มีการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจมหภาคตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปูองกัน ลด จ ากัดหรือขจัดการผูกขาด และการกีดกันการแข่งขัน อย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง 
และระหว่างรัฐวิสาหกิจกับเอกชน รวมทั้งปูองกันมิให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้อ านาจเหนือตลาด  ในกรณีที่รัฐ
จ าเป็นต้องท าการผูกขาดในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์เพ่ือประชาชนส่วนใหญ่ รัฐต้องก ากับดูแลเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค  

(๒) บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ทบทวนความจ าเป็นในการ
ด ารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง และความมีประสิทธิภาพ โดยต้องก าหนดเปูาหมายการด าเนินการของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งอย่างชัดเจน และยกระดับธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจให้ได้ระดับสากล  

ก าหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน  โดยแยกให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจรายสาขาเศรษฐกิจ กับหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็น
เจ้าของรัฐวิสาหกิจแทนรัฐ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและปูองกันมิให้มีการแทรกแซงทางการเมือง และให้มีการ
ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนหรือขาดประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพ่ือรบัผิดชอบในการฟ้ืนฟู
รัฐวิสาหกิจดังกล่าว 

(๓)                        องค์กรชุมชน                                                      
                                  ในรูปแบบของ                                                 
หรือรูปแบบอื่น                                           

(๔) จัดสรรงบประมาณพัฒนาพิเศษเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาพ้ืนทีย่ากจนและ
กลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  

(๕) สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม ด้วยการใช้มาตรการทางภาษีอากรและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม 



๑๑๖ 

(๖) ปรับโครงสร้างการก ากับดูแลและการส่งเสริมการสหกรณ์ โดยยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของ
สหกรณ์เพ่ือการออมทรัพย์ให้เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงและมีธรรมาภิบาล และยกระดับมาตรฐานสหกรณ์
ประเภทอ่ืนเพื่อส่งเสริมการรวมตัวและความเข้มแข็งของสมาชิกโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และโอกาสทางสังคม 
ให้จัดตั้งหน่วยงานกลางมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ กรอบนโยบาย เปูาหมายในการขจัดความยากจน 
ลดระดับความเหลื่อมล้ าของประชาชนที่ชัดเจน รับผิดชอบในการประสานงานและประเมินผลการด าเนินงาน และ
อ านาจหน้าที่อ่ืน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๙๓  รัฐต้องด าเนินการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจรายภาคตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาภาคการเกษตรและเกษตรกร ก าหนดเขตการใช้

พ้ืนที่ทางการเกษตร รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร ระบบการแปรรูปสินค้าและนวัตกรรมทาง
การเกษตร โดยผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการวิจัยและการพัฒนา เพ่ือให้เกษตรกรเป็นผู้มีความรู้
และมีความม่ันคงทางรายได้ และให้ประเทศไทยเป็นฐานความม่ันคงทางอาหารและเป็นศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตร
และอาหารล่วงหน้าในภูมิภาคเอเชีย 

(๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม จัดหา จัดรูป และบริหารจัดการที่ดินของรัฐและของ
เอกชนที่ไม่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพ่ือเอ้ือให้เกษตรกรและชุมชนสามารถเข้าถึงท่ีดินเพ่ือท ากิน รวมทั้งรักษา
ที่ดินท ากินไว้ได้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด โดยใช้มาตรการในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน การให้สิทธิชุมชนใน
การจัดการที่ดินและทรัพยากร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือมาตรการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการ
ประสานกันอย่างเป็นระบบและน าไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากท่ีดิน 

(๓) คุม้ครองเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมจากการผูกขาดทางการเกษตร ระบบเกษตรพันธสัญญา 
และการท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรม โดยการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และตรากฎหมายเพ่ือ 
จัดระเบียบเกษตรพันธสัญญาให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร 

(๔) สร้างระบบประกันความเสี่ยงแก่เกษตรกรกรณีเกิดความเสี่ยงทางการผลิตหรือการตลาด 
(๕) ส่งเสริมการพัฒนาและขยายพื้นท่ีการท าระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้มีสัดส่วนพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งในสี่

ของพ้ืนที่เกษตรกรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรกรรมไทย  โดยให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และให้องค์กร
เกษตรกรและชุมชนมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน  ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนควบคู่และเสริมหนุนกับ
ภาครัฐ  ควบคุมการโฆษณาการใช้สารเคมีการเกษตรและส่งเสริมการใช้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อลด
การใช้สารเคมีการเกษตรที่เกินความจ าเป็น ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกร
และผู้บริโภค 

(๖) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประเทศและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
โดยด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งด้าน
แผนงานและงบประมาณ 



๑๑๗ 

(๗) ปฏิรูปเพื่อยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ ปฏิรูประบบการขนส่ง รวมทั้งเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนส่งทุกรูปแบบและทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมคุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้างกลไกในความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการปฏิรูปดังกล่าว 

(๘) สร้างและพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางอย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริมการลงทุน สร้างความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน ใช้นวัตกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(๙) สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการ 
สร้างโอกาส การให้ข้อมูล จัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการคุ้มครองอ่ืน ธนาคารเพ่ือการลงทุน และการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

มาตรา ๒๙๔  ให้มีการปฏิรูปด้านสาธารณสุขตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) เร่งพัฒนาระบบสุขภาพที่ให้ความส าคัญต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เน้นพ้ืนที่เป็นฐานและมี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรคและภัยคุกคามต่อสุขภาพ เพื่อน าไปสู่
สุขภาวะที่ยั่งยืนของสังคมไทย ทั้งนี้ โดยให้ชุมชนและองค์กรบริหารท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าว
ด้วย 

(๒) ปฏิรูปการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพรวมถึงการเงินการคลังของกองทุนสุขภาพให้มี
ลักษณะและมาตรฐานใกล้เคียงกัน มีความเสมอภาคและเป็นธรรม เพียงพอและยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝุายในการอภิบาลระบบ โดยค านึงถึงความท่ัวถึง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือดูแลภาพรวมและความ
ยั่งยืนทางการคลังให้เกิดนโยบายการด าเนินการที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในการให้บริการสาธารณสุข 

(๓) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีข้อมูลพ้ืนฐานในการดูแล
สุขภาพตนเอง   

(๔) ให้มีการพัฒนากลไกการก ากับดูแลระบบสุขภาพและการให้บริการสุขภาพในระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดที่เป็นธรรม ก ากับควบคุมราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ให้มีราคาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมต่อผู้รบับริการ  

(๕) ปฏิรูประบบการผลิตและการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ไปสู่ชนบท โดยส่งเสริมการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ผ่านสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  

มาตรา ๒๙๕  ให้มีการปฏิรูปด้านสังคมตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิรูปกฎหมาย กฎ และกติกาต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสิทธิที่จะดูแลและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและทุนชุมชนต่าง ๆ จัดท าบริการสาธารณะและจัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน โดย
ประสานความร่วมมือกับองค์กรบริหารท้องถิ่น องค์การภาคเอกชน และองค์การเอกชน 



๑๑๘ 

(๒) ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม ทั้งด้านการให้บริการสังคม การประกันสังคมทุกกลุ่มวัย การช่วยเหลือ
ทางสังคม และการสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม ที่มีความครอบคลุม เพียงพอ ยั่งยืน มีคุณภาพ เข้าถึงได้ และมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเน้นครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน  สร้างระบบส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม
และผู้มีจิตอาสาในการด าเนินการดังกล่าว พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชายขอบ รวมทั้งอารยสถาปัตย์และระบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรม และท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

(๓) รัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรบริหารท้องถิ่น และศาสนสถาน ต้องจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือให้คนใน
ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการท ากิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพันธ์ทางสังคม กิจกรรมนันทนาการ และกีฬา  

(๔) จัดท าแผนระยะยาวและด าเนินการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดให้มี
ระบบการออมเพ่ือการด ารงชีพในยามชรา และการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมของประชาชน การ
ปรับปรุงระบบการเกษียณอายุที่เหมาะสม การปฏิรูประบบสวัสดิการผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ
เพ่ือให้ด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม ระบบการดูแลระยะยาว และการใช้ทุนทางปัญญาของผู้สูงอายุ รวมทั้งสนับสนุน
ให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายที่เข้มแข็ง และจัดให้มีระบบ กลไก และกระบวนการในการบริหาร
จัดการทรัพย์สินเพ่ือรองรับการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 

(๕) ให้หลักประกันด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยเฉพาะความปลอดภัยของอาหาร และ
จัดให้มีระบบหรือกลไกคุ้มครองผู้บริโภคตามหลักการปูองกันล่วงหน้า เพ่ือก าหนดมาตรการปูองกันมิให้เกิดความ
เสียหายหรือลดผลกระทบจากกรณีที่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า และต้องจัดให้มีกองทุนเพ่ือชดเชยหรือเยียวยา
ความเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ปลอดภัย 

ให้มคีณะกรรมการปฏิรูปสังคมและชุมชนขึ้นคณะหนึ่งภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
มีหน้าที่ศึกษาและจัดท าแนวทาง ข้อเสนอแนะ และกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดการปฏิรูปด้านสังคมและ
ชุมชน รวมทั้งมีหน้าทีต่ิดตาม ก ากับ และสนับสนุนการปฏิรูปด้านสังคมให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ต่อเนื่อง  ทั้งนี้ โดยมีองค์ประกอบ ที่มา และอ านาจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

มาตรา ๒๙๖  ให้มีการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน มีมาตรฐาน มีคุณภาพสูงสุด และเป็นที่เชื่อถือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 

(๑) มีกลไกส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีเสรีภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ เร่งพัฒนา
กลไกที่เป็นหลักประกันความเป็นอิสระจากการถูกครอบง าและแทรกแซงโดยอ านาจรัฐและทุน เพื่อให้การแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรอบด้าน รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชน 

(๒) เร่งพัฒนามาตรการและกลไกการก ากับดูแลสื่อสารมวลชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการก ากับ
ดูแลตนเองด้านจริยธรรม การก ากับดูแลโดยภาคประชาชน และการก ากับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอ านาจทาง
กฎหมาย  มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ใช้ และผู้บริโภคให้รู้เท่าทันสื่อ มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิเสรีภาพและ
ความรับผิดชอบ และตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมือง 



๑๑๙ 

(๓) มีกลไกการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีสื่อทางเลือก สื่อชุมชน สื่อสันติภาพ ตลอดจนส่งเสริมและอุดหนุนการ
สร้างสรรคร์วมทั้งการผลิตและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สาธารณะ  



๑๒๐ 

หมวด ๓ 
การสร้างความปรองดอง 

------------ 

มาตรา ๒๙๗  เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความสมานฉันท์ ความรักสามัคคี และความปรองดองระหว่าง
คนในชาติให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมประชาธิปไตยท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย และสร้างแนวทางที่จะน าพา
ประเทศไปสู่ความมีเสถียรภาพและสันติสุขอย่างยั่งยืน ให้มีคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ  
ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่เกินสิบห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นฝักฝุายทาง
การเมืองหรือความขัดแย้ง และผู้ซึ่งเป็นผู้น าในความขัดแย้ง  

ที่มา วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ และการด าเนินงานของคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความ
ปรองดองแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยธุรการ และการอ่ืนที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างความ
ปรองดองแห่งชาติ 

มาตรา ๒๙๘  คณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุแห่งความขัดแย้งในประเทศ ความเสียหายที่เกิดข้ึน และเสนอแนะ

แนวทางในการแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา  ทั้งนี้ โดยพิจารณารายงานหรือผลการศึกษาที่องค์กรต่างๆ  
จัดท าขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๒) เสริมสร้าง ด าเนินการ และประสานงานให้เกิดสภาวะที่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และ
ปรองดองในหมู่ประชาชนทั้งประเทศ  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และใช้กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน  
และสร้างเครือข่ายในการสร้างความปรองดองในภาคส่วนต่างๆ ให้มีกระบวนการสร้างความปรองดองเกิดข้ึน 

(๓) เป็นคนกลางในการประสานระหว่างผู้น าในความขัดแย้งทุกกลุ่มเพ่ือลดหรือยุติความขัดแย้งระหว่างกัน 
(๔) รวบรวมข้อเท็จจริงและท ารายงานเกี่ยวกับความขัดแย้ง การละเมิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิมนุษยชน  

และผู้ที่เก่ียวข้องที่เป็นผู้กระท า  ทั้งนี้ โดยจะเปิดเผยชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลอ่ืนใดที่ท าให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ใด ไม่ได้   
เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติ  

(๕) ให้การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและครอบครัว รวมทั้งฟ้ืนฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ 

(๖) เสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษแก่บุคคลซึ่งให้ความจริงอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
แก่การด าเนินงาน และผู้กระท าซึ่งได้แสดงความส านึกผิดต่อคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ
แล้ว 

(๗) ให้การศึกษาและเรียนรู้แก่สาธารณชนเพ่ือให้ตระหนักถึงผลของความรุนแรง ความเกลียดชัง  
รวมทั้งความจ าเป็นและประโยชน์ของการใช้สันติวิธีแก้ปัญหาความรุนแรง  ตลอดจนสร้างเครื่องเตือนใจให้สังคม
ร าลึกถึงผลร้ายและความเสียหายที่เกิดข้ึนเพ่ือจะร่วมกันปูองกันมิให้เกิดเหตุดังกล่าวอีก 



๑๒๑ 

(๘) ส่งเสริมและเสนอแนะการปฏิรูปเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรม 
โดยเคารพความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และเสนอร่างพระราชบัญญัติเพ่ือการดังกล่าวต่อสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศเพ่ือเสนอต่อรัฐสภา 

(๙) ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติบัญญัติ 
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานของรัฐ ต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ รวมทั้งต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่การด าเนินการของคณะกรรมการอิสระเสริมสร้าง
ความปรองดองแห่งชาติ   

 

 



๑๒๒ 

บทสุดท้าย 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

------------ 

มาตรา ๒๙๙  การขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๓๐๐  การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในบททั่วไป ภาค ๑ พระมหากษัตริย์และ
ประชาชน และการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการพ้ืนฐานส าคัญที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามมาตรา ๓๐๒ 

หลักการพื้นฐานส าคัญตามวรรคหนึ่ง หมายถึง  
(๑) หลักประกันเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของพลเมืองในทางการเมือง  
(๒) โครงสร้างของสถาบันการเมือง ซึ่งได้แก่การมีสองสภา องค์ประกอบของแต่ละสภา การตรวจสอบ

ถ่วงดุลระหว่างฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติ  
(๓) กลไกเพ่ือการรักษาวินัยการเงิน การคลัง และการงบประมาณ 
(๔) สาระส าคัญของบทบัญญัติในภาค ๓ หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
(๕) สาระส าคัญของบทบัญญัติในภาค ๔ การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง 
(๖) หลักเกณฑ์การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามบทสุดท้ายนี้   
การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือขยายหรือเพ่ิมสิทธิเสรีภาพหรือการมีส่วนร่วมของพลเมืองทางการเมือง หรือเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการของศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการพื้นฐานส าคัญตามมาตรานี้ 

มาตรา ๓๐๑  การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(๑) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากพลเมืองผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

(๒) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ 
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย 

และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมี
อยู่ของทั้งสองสภา 

(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ 



๑๒๓ 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณา 
ในวาระท่ีสามต่อไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และ
ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

(๗) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้ว ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ 
ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่รัฐสภาเห็นชอบแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือพิจารณาว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นได้ตราขึ้นโดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้หรือมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
มาตรา ๒๙๙ หรือไม ่หรือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการพื้นฐานส าคัญตามมาตรา ๓๐๐ หรือไม ่ซึ่งต้องกระท าให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้นตราขึ้นโดย 
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หรือมีข้อความขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙๙ ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอัน
ตกไป  แต่ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการพ้ืนฐานส าคัญตามมาตรา ๓๐๐ ให้ศาล
รัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนให้รัฐสภาเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๓๐๒ ต่อไป 

(๘) ให้น าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าไดต้ราขึ้นโดยถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบ
วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่มติ
ยืนยันต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา 

มาตรา ๓๐๒  การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐๐ ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามมาตรา ๓๐๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)  แล้วให้ประธานรัฐสภาน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ส่งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือด าเนินการให้พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติก่อนน าร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออก
เสียงประชามติ 

ในกรณีที่พลเมืองผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติโดยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้
เป็นรัฐธรรมนูญ  ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเป็นอันตกไป  แต่ถ้าพลเมืองผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
โดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ ให้น าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่มีการออกเสียงประชามติ เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๐๓  ทุกรอบห้าปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุด และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝุายละหนึ่งคน ประกอบกันเป็นคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิอิสระประเมินผลการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ 



๑๒๔ 

ในกรณีที่คณะผู้ทรงคุณวุฒิอิสระตามวรรคหนึ่งเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ให้เสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

 

 



๑๒๕ 

บทเฉพาะกาล 

------------ 

มาตรา ๓๐๔  ให้คณะองคมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะองคมนตรี
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๐๕  ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ท าหน้าที่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่า 
จะมีการประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๓๖ 

ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ให้
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ในวาระเริ่มแรก หากปรากฏว่าเมื่อต้องมีการประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๓๖ แล้ว แต่ยัง 
ไม่มีวุฒิสภา ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่วุฒิสภาต่อไป  เว้นแต่การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งและ 
การถอดถอนจากต าแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ด าเนินการในระหว่างเวลาดังกล่าว ให้มีผลเป็นการด าเนินการของวุฒิสภา  และในกรณี
ที่บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕  มาตรา 
๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๙  บทบัญญัติเกี่ยวกับวุฒิสภาตามมาตรา 
๑๒๑ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔  บทบัญญัติเกี่ยวกับการต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 
๒๐๖ มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๔๗ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ มาใช้บังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๐๖  เพ่ือประโยชน์ในการจัดให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่
จ าเป็น ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและสิ้นสุดลงในวันเปิดประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก 
ตามมาตรา ๑๓๖  

เพ่ือประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง ภายในสองปีนับแต่วันที่
พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 



๑๒๖ 

มาตรา ๓๐๗  ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ แล้วเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  โดยมิให้น า 
บทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินตามมาตรา ๑๔๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๕๐ มาใช้บังคับ  ในกรณีนี้ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

(๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง และร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

(๒) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๕๙ (๒) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ 
(๑๒) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

(๓) ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีความจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี้และได้ยกร่างและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยในคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้นต้องประกอบด้วยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมาธิการด้วย 

เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
(๑) หรือ (๒) แล้ว ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๓  

ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ถือเสมือนว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญเสนอ และให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติน าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการ 
ยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในเจ็ดวันเพื่อพิจารณา และให้น าความในมาตรา ๑๖๓ มาใช้
บังคับ  แล้วให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๑๕๖ โดยพลัน 

(๒) ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ ขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายโดยพลันเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย  

ในระหว่างที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง (๑) ยังไม่มีผลใช้บังคับ  



๑๒๗ 

ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก 
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ  

ในกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติใดแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป  ในกรณีท่ีเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ ให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญนั้นต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเป็นกรรมการ 

มาตรา ๓๐๘  ในวาระเริ่มแรกนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และ

ด าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  ทั้งนี้ นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐๗ วรรคหนึ่ง (๑) มีผลใช้บังคับ  โดยให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งท าหน้าทีด่ าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
แทนคณะกรรมการด าเนินการจัดการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖๘  

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ผู้มีสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งแต่
เพียงพรรคการเมืองเดียวหรือกลุ่มการเมืองเดียวไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นสมาชิกกลุ่ม
การเมืองที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ จะเป็นสมาชิกน้อยกว่าสามสิบวันก็ได้ 

(๒) ให้คณะบุคคลซึ่งประสงค์จะจัดตั้งข้ึนเป็นกลุ่มการเมืองตามรัฐธรรมนูญนี้ ไปแจ้งเป็นกลุ่มการเมือง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งต้องรับแจ้งโดยเร็ว และเมื่อได้แจ้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งบุคคลผู้เป็นสมาชิกของกลุ่ม
การเมืองนั้น เข้าสมัครรับเลือกตั้งได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(๓) มิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๔ (๕) และมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง มาใช้
บังคับกับผู้ซ่ึงเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

(๔) เมือ่ครบสามปีนับแต่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ ให้สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๑) (๒) และ (๓) 
ทั้งหมดพ้นจากสมาชิกภาพ และให้สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๔) จ านวนกึ่งหนึ่ง พ้นจากสมาชิกภาพโดย
การจับสลาก  และมิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๔ (๕) และมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง  
รวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งและการห้ามด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระตามมาตรา 
๑๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคราวถัดไปหลังจากท่ีบุคคลดังกล่าว
สิ้นสุดสมาชิกภาพตามมาตรานี้  โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลงด้วยเหตุดังกล่าว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 



๑๒๘ 

ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
ดังกล่าวนั้นว่างลง 

มาตรา ๓๐๙  ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็น
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่ 

ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ด้วย 

มิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๒  
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗๕  และการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๕ (๔) (๗) และ 
(๘) มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ 

ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบของวุฒิสภาตามมาตรา ๑๗๔ 
มาใช้บังคับกับรัฐมนตรีที่พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๑๐  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และให้ด าเนินการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนต าแหน่งที่ว่างให้เป็นไปตาม
มาตรา ๒๒๙ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ 
และวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับและคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่
แล้ว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓๐ และมาตรา ๒๓๑ 

บรรดาคดีหรือการใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรานี้ด าเนินการต่อไป แตใ่นระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้มาใช้ไปพลางก่อน จนกว่าจะตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จตามมาตรา ๓๐๗ วรรคหนึ่ง (๒) 

ให้กรรมการการเลือกตั้งซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนสิ้นสุดวาระตามวาระที่มีอยู่เดิมในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

ให้กรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
เป็นกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
สิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และให้ด าเนินการสรรหากรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนต าแหน่งที่ว่างให้เป็นไปตามมาตรา ๒๗๑ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แต่วันทีพ่ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมีผลใช้บังคับ และ 



๑๒๙ 

คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๗๑ 

ให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระตามวาระที่มีอยู่เดิมในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้เริ่มนับวาระ
ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  และมิให้น าบทบัญญัติที่บัญญัติให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียวตามมาตรา ๒๗๐ 
วรรคสี่ มาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการแต่งตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นใหม่
เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้บุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ต่อไป จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นใช้บังคับ  เว้นแต่บทบัญญัติใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้ ให้ใช้บทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้แทน 

ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งต่างๆ ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญนี้ มิได้ 

มาตรา ๓๑๑  ให้ด าเนินการรวมองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เข้าด้วยกันเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและ
พิทักษส์ิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระ
ตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง   

(๒) ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้ 
คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
และพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีผลใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่แล้ว 

(๓) ให้ด าเนินการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนส่วนที่ยังขาดอยู่เพ่ือให้ครบจ านวน
ตามมาตรา ๒๗๕ ซึ่งต้องด าเนินการไปพร้อมกับการสรรหาตาม (๒) และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีผลใช้บังคับ 
และคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่แล้ว 

(๔) ให้จัดตั้งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยการรวมส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าด้วยกัน และให้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน
ดังกล่าวคงด ารงต าแหน่งและให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนจะมีผลใช้บังคับ 



๑๓๐ 

ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนี้ มิได้ 

มาตรา ๓๑๒  ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ที่ก าหนดให้ต้องจัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี มาใช้บังคับกับการจัดท างบประมาณแผ่นดินส าหรับปีงบประมาณท่ีถัดจากปีงบประมาณที่
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับกับการพิจารณาด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งหรือย้าย
ข้าราชการพลเรือน หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง จนกว่าจะตรากฎหมายตามมาตรา ๒๐๗ และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๑๓  ในวาระเริ่มแรก ให้ด าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
(๑) ให้ตรากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๒๑๙ วรรคห้า รวมทั้ง

กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาหรือตุลาการตามมาตรา ๒๒๕ ให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

(๒) ให้ตรากฎหมายเกี่ยวกับการชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลตามมาตรา ๒๒๒ ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

(๓) ให้ออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีตามมาตรา ๒๔๑ (๑) และ (๒) ให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๗ ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๑๔  บรรดาบทกฎหมายใดที่มีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมาย
นั้นและคณะรัฐมนตรีด าเนินการเพ่ือให้มีการตราหรือการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้นให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๑๕  บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระท าที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว
ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระท านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   .......................................... 


