ราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
.........................................
.........................................
.........................................
ตราไว ณ วันที่ .......................................... พุทธศักราช ....
เปนปที่ .......................... ในรัชกาลปจจุบัน
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค ๒๕๕๙ พรรษา .......................................
(เวนไวเติมขอความบอกศักราชซึ่งตองกําหนดภายหลัง).......................................... โดยกาลบริเฉท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหประกาศวานายกรัฐมนตรีไดนําความกราบบังคมทูลวา นับแตสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนตนมา
การปกครองของประเทศไทยไดดํารงเจตนารมณยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตอเนื่องมาโดยตลอด แมไดมีการยกเลิก แกไขเพิ่มเติม และประกาศใชรัฐธรรมนูญ
เพื่อจัดระเบียบการปกครองใหเหมาะสมหลายครั้ง แตการปกครองก็มิไดมีเสถียรภาพหรือราบรื่น
เรียบรอยเพราะยังคงประสบปญหาและขอขัดแยงตาง ๆ บางครั้งเปนวิกฤติทางรัฐธรรมนูญ
ที่หาทางออกไมได เหตุสวนหนึ่งเกิดจากการที่มีผูไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครอง
บานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบตอประเทศชาติ
และประชาชน จนทําใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนผล ซึ่งจําตองปองกันและแกไขดวยการปฏิรูป
การศึกษาและการบังคับใชกฎหมาย และเสริมสรางความเขมแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม
แตเหตุอีกสวนหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑการเมืองการปกครองที่ยังไมเหมาะสมแกสภาวการณบานเมือง
และกาลสมัย ใหความสําคัญแกรูปแบบและวิธีการยิ่งกวาหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย
หรือไมอาจนํากฎเกณฑที่มีอยูมาใชแกพฤติกรรมของบุคคลและสถานการณในยามวิกฤติที่มีรูปแบบ
และวิธีการแตกตางไปจากเดิมใหไดผล
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๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมีหนาที่
รางรัฐธรรมนูญเพื่อใชเปนหลักในการปกครอง และเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น โดยไดกําหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสรางความเขมแข็งแก
การปกครองประเทศขึ้นใหมดวยการจัดโครงสรางของหนาที่และอํานาจขององคกรตาง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารใหเหมาะสม การให
สถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรมและมีสวนในการปองกันหรือแกไขวิกฤติของประเทศ
ตามความจําเปนและความเหมาะสม การรับรอง ปกปอง และคุมครองสิทธิเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยใหชัดเจนและครอบคลุมอยางกวางขวางยิ่งขึ้น โดยถือวาการมีสิทธิเสรีภาพเปนหลัก
การจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพเปนขอยกเวน แตการใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวตองอยูภายใตกฎเกณฑ
เพื่อคุมครองสวนรวม การกําหนดใหรัฐมีหนาที่ตอประชาชนเชนเดียวกับการใหประชาชนมีหนาที่
ตอรัฐ การวางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขมงวด เด็ดขาด
เพื่อมิใหผูบริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเขามามีอํานาจในการปกครอง
บานเมืองหรือใชอํานาจตามอําเภอใจ และการกําหนดมาตรการปองกันและบริหารจัดการวิกฤติการณ
ของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนไดกําหนดกลไกอื่น ๆ ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบุไว เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบาย
แหงรัฐและยุทธศาสตรชาติซึ่งผูเขามาบริหารประเทศแตละคณะจะไดกําหนดนโยบายและ
วิธีดําเนินการที่เหมาะสมตอไป ทั้งยังสรางกลไกในการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ ที่สําคัญและ
จําเปนอยางรวมมือรวมใจกัน รวมตลอดทั้งการลดเงื่อนไขความขัดแยงเพื่อใหประเทศมีความสงบสุข
บนพื้นฐานของความรูรักสามัคคีปรองดอง การจะดําเนินการในเรื่องเหลานี้ใหลุลวงไปไดจําตอง
อาศัยความรวมมือระหวางประชาชนทุกภาคสวนกับหนวยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐ
ภายใตกฎเกณฑตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสม
กับสถานการณและลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อัน
จะทําใหสามารถขับเคลื่อนประเทศใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางเปนขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ในการดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดสรางความรับรู
ความเขาใจแกประชาชนในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติตาง ๆ เปนระยะ ๆ เปดโอกาส
ใหประชาชนเขาถึงรางรัฐธรรมนูญและความหมายโดยผานทางสื่อตาง ๆ อยางกวางขวาง และให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสารัตถะของรางรัฐธรรมนูญดวยการเสนอแนะขอควรแกไขเพิ่มเติม
เมื่อการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ก็ไดเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและคําอธิบายสาระสําคัญของ
รางรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนสามารถเขาใจเนื้อหาสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ
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๓
ไดโดยสะดวกและเปนการทั่วไป และจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบแก
รางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การออกเสียงลงประชามติปรากฏผลวา........ (รอใชถอยคําใหตรงกับ
ประกาศผลการออกเสียงประชามติ).....................นายกรัฐมนตรี จึงนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใชเปน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สืบไป ทรงพระราชดําริวา..................................
จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว ใหใชแทนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งไดตราไว ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแตวันประกาศนี้
เปนตนไป
ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเปนเอกฉันท ในอันที่จะปฏิบัติตาม
และพิทักษรักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธํารงคงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยและ
อํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผล
สกลเกียรติยศสถาพรแกอาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา สมดั่งพระบรมราชปณิธานปรารถนา
ทุกประการ เทอญ
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน
ประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม
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๔
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง
ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย
กฎ หรือขอบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้น
เปนอันใชบังคับมิได
เมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหกระทําการนั้นหรือวินิจฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดใหมีการประชุมรวม
ระหวางประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองคกรอิสระ
เพื่อวินิจฉัย
ในการประชุมรวมตามวรรคสาม ใหที่ประชุมเลือกกันเองใหคนหนึ่งทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมแตละคราว ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงใด ใหที่ประชุมรวมประกอบดวยผูดํารง
ตําแหนงเทาที่มีอยู
การวินิจฉัยของที่ประชุมรวมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
คําวินิจฉัยของที่ประชุมรวมใหเปนที่สุด และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ
หมวด ๒
พระมหากษัตริย

มาตรา ๖ องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ
ผูใดจะละเมิดมิได
ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได
มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
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๕
มาตรา ๘ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาและถอดถอน
ฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน
องคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ
ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑ การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือการใหองคมนตรีพนจากตําแหนง
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
องคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง
ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอื่น
หรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๒ องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ
มาตรา ๑๓ กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา
จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชน
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ”
มาตรา ๑๔ องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการ
ใหพนจากตําแหนง

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๖
มาตรา ๑๕ การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษ
พนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค ใหเปนไป
ตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖ ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรง
บริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
เพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซึ่งสมควรดํารง
ตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ
แลว ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค
มาตรา ๑๘ ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๖ หรือ
มาตรา ๑๗ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือ
มาตรา ๑๗ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน
ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง
หรือในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานองคมนตรีเปนการชั่วคราวไปพลางกอน
มาตรา ๑๙ กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
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มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหง
กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗
การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช
๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริประการใด
ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธาน
องคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภาเพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธาน
รัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ
เปนกฎหมายได
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยไดทรง
แตงตั้งพระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗
แลว ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อ
รับทราบ และใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป
แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง
พระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตามมาตรา ๒๐
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนาม
พระราชธิดาก็ได เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศ
ขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
มาตรา ๒๒ ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบ
ราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๑ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงในระหวางที่ได
แตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือระหวางเวลาที่ประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการแทน
พระองคนั้น ๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะไดประกาศ
อัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งไวและเปนผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคตอไปตามวรรคหนึ่ง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๘
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง
หรือทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง ใหนํามาตรา ๑๘ วรรคสาม
มาใชบังคับ
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองเปนหรือทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยูในระหวางที่ไมมีประธาน
องคมนตรี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูเลือกองคมนตรีคนหนึ่ง
เพื่อทําหนาที่ประธานองคมนตรี หรือเปนหรือทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แลวแตกรณี
มาตรา ๒๔ การถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกระทําตอพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุ
นิติภาวะแลว หรือตอผูแทนพระองคก็ได
ในระหวางที่ยังมิไดถวายสัตยปฏิญาณตามวรรคหนึ่ง จะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหผูซึ่งตองถวายสัตยปฏิญาณปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนก็ได
หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุมครองไว
เปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น
บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่
การใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบังคับ บุคคลหรือชุมชน
ยอมสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถ
ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
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๙
บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทํา
ความผิดอาญาของบุคคลอื่น ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมาย
ดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผลความจําเปน
ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
มาตรา ๒๗ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่อ
งถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจาง
ขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมายเฉพาะ
ในสวนที่เกีย่ วกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
มาตรา ๒๘ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต
หรือรางกายจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม
จะกระทํามิได
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๑๐
มาตรา ๒๙ บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยู
ในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวา
โทษทีบ่ ัญญัติไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอน
มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได
การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาที่จําเปน เพื่อปองกัน
มิใหมีการหลบหนี
ในคดีอาญา จะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได
คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๐ การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อปองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก หรือในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม
หรือการรบ
มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนาและยอมมีเสรีภาพ
ในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของ
ปวงชนชาวไทย ไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
และครอบครัว
การกระทําอันเปนการละเมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
หรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาในทางใด ๆ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ
มาตรา ๓๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการคน
เคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๓๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
เพื่อคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อปองกันสุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการยอมไดรับความคุมครอง แตการใชเสรีภาพนั้นตองไมขัดตอ
หนาที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และตองเคารพและไมปดกั้นความเห็นตาง
ของบุคคลอื่น
มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสาร
หรือการแสดงความความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ
การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
จะกระทํามิได
การใหนําขาวสารหรือขอความใด ๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทําขึ้น
ไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือสื่อใด ๆ จะกระทํามิได เวนแตจะกระทํา
ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม
เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย
การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น
ของเอกชน รัฐจะกระทํามิได หนวยงานของรัฐที่ใชจายเงินหรือทรัพยสินใหสื่อมวลชน
ไมวาเพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ หรือเพื่อการอื่นใดในทํานองเดียวกัน
ตองเปดเผยรายละเอียดใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทราบตามระยะเวลาที่กําหนด
และประกาศใหประชาชนทราบดวย
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
แตใหคํานึงถึงวัตถุประสงคและภารกิจของหนวยงานที่ตนสังกัดอยูดวย
มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกันไมวาในทางใด ๆ
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยขอมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทํา
ดวยประการใด ๆ เพื่อใหลวงรูหรือไดมาซึ่งขอมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่ง
หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การปองกันประเทศ หรือการไดมาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรม
ภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคืน
โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ผลกระทบตอผูถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชนที่ผูถูกเวนคืนอาจไดรับ
จากการเวนคืนนั้น
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหกระทําเพียงเทาที่จําเปนตองใชเพื่อการทีบ่ ัญญัติไว
ในวรรคสาม เวนแตเปนการเวนคืนเพื่อนําอสังหาริมทรัพยที่เวนคืนไปชดเชยใหเกิดความเปนธรรมแก
เจาของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนด
ระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยใหชัดแจง ถามิไดใชประโยชนเพื่อการนั้นภายในระยะเวลา
ที่กําหนดหรือมีอสังหาริมทรัพยเหลือจากการใชประโยชน และเจาของเดิมหรือทายาทประสงค
จะไดคืน ใหคืนแกเจาของเดิมหรือทายาท
ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนที่มิไดใชประโยชน
หรือที่เหลือจากการใชประโยชนใหแกเจาของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพยหรือเจาของ
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามความจําเปน มิใหถือวาเปนการขัดตอมาตรา ๒๖ วรรคสอง
มาตรา ๓๘ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว
มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิให
ผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได
การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระทํามิได
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๑๓
มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแขงขัน
อยางเปนธรรม การปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุมครองผูบริโภค การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพเพียงเทาที่จําเปน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น
การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ตองไมมีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติหรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ
(๑) ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงาน
ของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) เสนอเรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐและไดรับแจงผลการพิจารณาโดย
รวดเร็ว
(๓) ฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ
มาตรา ๔๒ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ
องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ
(๑) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ
(๒) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เขาชื่อกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชน
ตอประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุข
ของประชาชนหรือชุมชน และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐตอง
พิจารณาขอเสนอแนะนั้นโดยใหประชาชนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ
(๔) จัดใหมรี ะบบสวัสดิการของชุมชน
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๑๔
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐในการดําเนินการดังกลาวดวย
มาตรา ๔๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง
ซึ่งตองกําหนดใหเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมอยางกวางขวาง
ในการกําหนดนโยบายและการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง และกําหนดมาตรการใหสามารถดําเนินการ
โดยอิสระไมถูกครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการ
กํากับดูแลมิใหสมาชิกของพรรคการเมืองกระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มาตรา ๔๖ สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง
บุคคลยอมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองคกรของผูบริโภคเพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิ
ของผูบริโภค
องคกรของผูบริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเปนองคกรที่มีความเปนอิสระ
เพื่อใหเกิดพลังในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภคโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้
หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้ง อํานาจในการเปนตัวแทนของผูบริโภค และการสนับสนุนดานการเงิน
จากรัฐ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐ
บุคคลผูยากไรยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสีย
คาใชจาย
มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตรยอมไดรับ
ความคุมครองและชวยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ
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๑๕
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และบุคคลผูยากไร
ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๙ บุคคลจะใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมิได
ผูใดทราบวามีการกระทําตามวรรคหนึ่ง ยอมมีสิทธิรองตออัยการสูงสุดเพื่อรองขอ
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวได
ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําสั่งไมรับดําเนินการตามที่รองขอ หรือไมดําเนินการ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ผูรองขอจะยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญก็ได
การดําเนินการตามมาตรานี้ไมกระทบตอการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๔
หนาที่ของปวงชนชาวไทย

มาตรา ๕๐ บุคคลมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ปองกันประเทศ พิทักษรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ
และสาธารณสมบัติของแผนดิน รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
(๔) เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
(๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๖) เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมกระทําการใดที่อาจ
กอใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
(๗) ไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
ของประเทศเปนสําคัญ
(๘) รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
(๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๑๐) ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
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๑๖
หมวด ๕
หนาที่ของรัฐ

มาตรา ๕๑ การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหเปนหนาที่ของรัฐตามหมวดนี้
ถาการนั้นเปนการทําเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง ยอมเปนสิทธิของประชาชน
และชุมชนที่จะติดตามและเรงรัดใหรัฐดําเนินการ รวมตลอดทั้งฟองรองหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
เพื่อจัดใหประชาชนหรือชุมชนไดรับประโยชนนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๒ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย
บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ
ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน เพื่อประโยชนแหงการนี้ รัฐตองจัดใหมี
การทหาร การทูต และการขาวกรองที่มีประสิทธิภาพ
กําลังทหารใหใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศดวย
มาตรา ๕๓ รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
มาตรา ๕๔ รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริม
และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย
รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ
รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม
และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ
และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย
การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
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๑๗
ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง
หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับ
การสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ในการศึกษา และเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณ
ใหแกกองทุน หรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุน
ไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาว
อยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
มาตรา ๕๕ รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทย
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม
และปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย
รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
มาตรา ๕๖ รัฐตองจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
โครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ
อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระทําดวยประการใด
ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดมิได
การจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐตองดูแล
มิใหมีการเรียกเก็บคาบริการจนเปนภาระแกประชาชนเกินสมควร
การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปใหเอกชนดําเนินการทางธุรกิจไมวาดวยประการใด ๆ
รัฐตองไดรับประโยชนตอบแทนอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชนที่รัฐและ
เอกชนจะไดรับ และคาบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน
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๑๘
มาตรา ๕๗ รัฐตอง
(๑) อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของชาติ และจัดใหมีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดใชสิทธิและมีสวนรวมในการดําเนินการดวย
(๒) อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชน
อยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของมีสวนรวมดําเนินการ
และไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวดวยตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ
ถาการนั้นอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการ
ใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน
และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวของกอน
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ
กอนการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐตองระมัดระวังใหเกิดผลกระทบตอ
ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพนอยที่สุด และตองดําเนินการใหมีการ
เยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมและ
โดยไมชักชา
มาตรา ๕๙ รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยงานของรัฐที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่
กฎหมายบัญญัติ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก
มาตรา ๖๐ รัฐตองรักษาไวซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม
อันเปนสมบัติของชาติ เพื่อใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน
การจัดใหมีการใชประโยชนจากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ไมวาจะใชเพื่อ
สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชนอื่นใด ตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะ รวมตลอดทั้งการให
ประชาชนมีสวนไดใชประโยชนจากคลื่นความถี่ดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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๑๙
รัฐตองจัดใหมีองคกรของรัฐที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อรับผิดชอบ
และกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ใหเปนไปตามวรรคสอง ในการนี้ องคกรดังกลาว
ตองจัดใหมีมาตรการปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนจากผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือสรางภาระ
แกผูบริโภคเกินความจําเปน ปองกันมิใหคลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งปองกันการกระทําที่มีผล
เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูหรือปดกั้นการรับรูขอมูลหรือขาวสารที่ถูกตองตามความเปนจริง
ของประชาชน และปองกันมิใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดใชประโยชนจากคลื่นความถี่โดยไมคํานึงถึง
สิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการกําหนดสัดสวนขั้นต่ําที่ผูใชประโยชนจากคลื่นความถี่
จะตองดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๑ รัฐตองจัดใหมีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุมครอง
และพิทักษสิทธิของผูบริโภคดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการรูขอมูลที่เปนจริง ดานความปลอดภัย
ดานความเปนธรรมในการทําสัญญา หรือดานอื่นใดอันเปนประโยชนตอผูบริโภค
มาตรา ๖๒ รัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพื่อใหฐานะทาง
การเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอยางยั่งยืนตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ และจัดระบบภาษีใหเกิดความเปนธรรมแกสังคม
กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกําหนดวินัยทางการคลังดานรายได
และรายจายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพยสินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา ๖๓ รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้ง
กลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน
หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๖
แนวนโยบายแหงรัฐ

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้เปนแนวทางใหรัฐดําเนินการตรากฎหมาย
และกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
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๒๐
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการ
กันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว
การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมี
ในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาว
ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวน
อยางทั่วถึงดวย
ยุทธศาสตรชาติ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๖๖ รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค
ในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ใหความรวมมือกับองคการ
ระหวางประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทยในตางประเทศ
มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
ในการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทย
สวนใหญนับถือมาชานาน รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา และตองมีมาตรการและกลไกในการ
ปองกันมิใหมีการบอนทําลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด และพึงสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน
มีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย
มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดาน
ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ไดโดยสะดวก รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร
รัฐพึงมีมาตรการคุมครองเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดโดยเครงครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ
รัฐพึงใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่จําเปนและเหมาะสมแกผูยากไร
หรือผูดอยโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให
มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดใหมีและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ ใหเกิดความรู การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเขมแข็งของสังคม
และเสริมสรางความสามารถของคนในชาติ
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๒๑
มาตรา ๗๐ รัฐพึงสงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุตาง ๆ
ใหมีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจ
ไดอยางสงบสุข ไมถูกรบกวน ทั้งนี้ เทาที่ไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย
มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบ
พื้นฐานที่สําคัญของสังคม จัดใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการ
สรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริม
และพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
รัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและ
ความสามารถสูงขึ้น
รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร
และผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาว
ถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดทั้งใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยา
ผูถูกกระทําการดังกลาว
ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการ
ที่แตกตางกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเปนธรรม
มาตรา ๗๒ รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพ
ของที่ดินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
(๒) จัดใหมีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการใหเปนไปตามผังเมือง
อยางมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองใหมีความเจริญโดยสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่
(๓) จัดใหมีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อใหประชาชนสามารถมีที่ทํากิน
ไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๔) จัดใหมีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น
(๕) สงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา รวมทั้งพัฒนา
และสนับสนุนใหมีการผลิตและการใชพลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน
อยางยั่งยืน
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๒๒
มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกที่ชวยใหเกษตรกรประกอบ
เกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย
โดยใชตนทุนต่ํา และสามารถแขงขันในตลาดได และพึงชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรใหมีที่ทํากิน
โดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด
มาตรา ๗๔ รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานอยางเหมาะสม
กับศักยภาพและวัยและใหมีงานทํา และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและ
มีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชนอื่น
ที่เหมาะสมแกการดํารงชีพ และพึงจัดใหมีหรือสงเสริมการออมเพื่อการดํารงชีพเมื่อพนวัยทํางาน
รัฐพึงจัดใหมีระบบแรงงานสัมพันธที่ทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการ
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชนจาก
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ
รัฐตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตกรณี
ที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชนสวนรวม
การจัดใหมีสาธารณูปโภค หรือการจัดทําบริการสาธารณะ
รัฐพึงสงเสริม สนับสนุน คุมครอง และสรางเสถียรภาพใหแกระบบสหกรณ
ประเภทตาง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน
ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุ
กับการพัฒนาดานจิตใจและความอยูเย็นเปนสุขของประชาชน ประกอบกัน
มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต
และมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ
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๒๓
รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ
ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจ
หรือกระทําการโดยมิชอบที่เปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้ง
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการ
กําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกลาว
มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชาเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการใหประชาชน
เขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ไดอยางถูกตอง
กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผย
ผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน
พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง
มาตรา ๗๘ รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจ
ทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน
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๒๔
หมวด ๗
รัฐสภา

สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได
มาตรา ๘๐ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา
เปนรองประธานรัฐสภา
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภาแทน
ในระหวางที่ประธานวุฒิสภาตองทําหนาที่ประธานรัฐสภาตามวรรคสอง แตไมมี
ประธานวุฒิสภา และเปนกรณีที่เกิดขึ้นในระหวางไมมีสภาผูแทนราษฎร ใหรองประธานวุฒิสภา
ทําหนาที่ประธานรัฐสภา ถาไมมีรองประธานวุฒิสภา ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดในขณะนั้น
ทําหนาที่ประธานรัฐสภา และใหดําเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว
ประธานรัฐสภามีหนาที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และดําเนินกิจการของรัฐสภา
ในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ
ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลางในการ
ปฏิบัติหนาที่
รองประธานรัฐสภามีหนาที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และตามที่ประธานรัฐสภา
มอบหมาย
มาตรา ๘๑ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ
จะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๕ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๒๕
มาตรา ๘๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภา
ที่ตนเปนสมาชิก วาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แลวแตกรณี
และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารอง สงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพ
ของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม
เมื่อไดรับเรื่องไวพิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยวาสมาชิกผูถูกรองมีกรณี
ตามที่ถูกรอง ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหสมาชิกผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีคําวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยัง
ประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของ
สมาชิกผูถูกรองสิ้นสุดลง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่ แตไมกระทบตอกิจการ
ที่ผูนั้นไดกระทําไปกอนพนจากตําแหนง
มิใหนับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหนาที่ตาม
วรรคสอง เปนจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งไดดวย
สวนที่ ๒
สภาผูแทนราษฎร

มาตรา ๘๓ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน ดังนี้
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวนสามรอยหาสิบคน
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจํานวนหนึ่งรอยหาสิบคน
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังไมมี
การเลือกตั้งหรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู
ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวน
ไมถึงหนึ่งรอยหาสิบคน ใหสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
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๒๖
มาตรา ๘๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับเลือกตั้ง
ถึงรอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดแลว หากมีความจําเปนจะตอง
เรียกประชุมรัฐสภา ก็ใหดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได โดยใหถือวาสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกเทาที่มีอยู แตตองดําเนินการใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบตามจํานวนตามมาตรา ๘๓
โดยเร็ว ในกรณีเชนนี้ ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของ
สภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู
มาตรา ๘๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดเขตละหนึ่งคน และผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไดคนละหนึ่งคะแนน
โดยจะลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งผูใด หรือจะลงคะแนนไมเลือกผูใดเลยก็ได
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกวาคะแนนเสียง
ที่ไมเลือกผูใด เปนผูไดรับเลือกตั้ง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน
การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยกฎหมาย
ดังกลาวจะกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดประกอบการสมัคร
รับเลือกตั้งดวยก็ได
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องตนแลว
มีเหตุอันควรเชื่อวาผลการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจํานวนไมนอยกวารอยละ
เกาสิบหาของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองตรวจสอบเบื้องตนและประกาศ
ผลการเลือกตั้งใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตตองไมชากวาหกสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผล
ดังกลาวไมเปนการตัดหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน
ไตสวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้ง
ไมเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไมวาจะไดประกาศผลการเลือกตั้งแลวหรือไมก็ตาม
มาตรา ๘๖ การกําหนดจํานวนผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัดจะพึงมีและการแบง
เขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหใชจํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศ
ในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามรอยหาสิบคน
จํานวนที่ไดรับใหถือวาเปนจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน
(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑)
ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน โดยใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง
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๒๗
(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน
(๔) เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตาม (๒) และ (๓) แลว
ถาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังไมครบสามรอยหาสิบคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการ
คํานวณตาม (๓) มากที่สุด ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่ม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับ
รองลงมาตามลําดับจนครบจํานวนสามรอยหาสิบคน
(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหนึ่งคน ใหแบงเขต
จังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี โดยตองแบงพื้นที่ของ
เขตเลือกตั้งแตละเขตใหติดตอกัน และตองจัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน
มาตรา ๘๗ ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ตองเปนผูซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกสงสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้ง
เกินหนึ่งเขตมิได
เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแลว ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งไดเฉพาะกรณีผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม และตองกระทํากอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป ใหพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้ง
แจงรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติวาจะเสนอใหสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีไมเกินสามรายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกลาว
ใหประชาชนทราบ และใหนําความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
พรรคการเมืองจะไมเสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๘ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียด
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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๒๘
(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่จะ
เปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคการเมืองอื่น
ในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองใดสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งแลว
ใหมีสิทธิสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได
การสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อ
พรรคละหนึ่งบัญชี โดยผูสมัครรับเลือกตั้งของแตละพรรคการเมืองตองไมซ้ํากัน และไมซ้ํากับรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยสงบัญชีรายชื่อดังกลาวใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ตองใหสมาชิกของพรรคการเมืองมีสวนรวม
ในการพิจารณาดวย โดยตองคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกัน
ระหวางชายและหญิง
มาตรา ๙๑ การคํานวณหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือง
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อไดรับจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหารดวยหารอยอันเปนจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร
(๒) นําผลลัพธตาม (๑) ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมือง
แตละพรรคที่ไดรับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งทุกเขต
จํานวนที่ไดรับใหถือเปนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได
(๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีไดตาม (๒)
ลบดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นไดรับ
เลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธคือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ที่พรรคการเมืองนั้นจะไดรับ
(๔) ถาพรรคการเมืองใดมีผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งเทากับหรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได
ตาม (๒) ใหพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนที่ไดรับจากการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้ง และไมมีสิทธิไดรับการจัดสรรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
และใหนําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรใหแกพรรคการเมือง
ที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งต่ํากวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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๒๙
ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีไดตาม (๒) ตามอัตราสวน แตตองไมมีผลใหพรรคการเมืองใดดังกลาว
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีไดตาม (๒)
(๕) เมื่อไดจํานวนผูไดรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองแลว
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ของพรรคการเมืองนั้น เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดตายภายหลังวันปดรับสมัครรับเลือกตั้ง
แตกอนเวลาปดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ใหนําคะแนนที่มีผูลงคะแนนใหมาคํานวณตาม (๑)
และ (๒) ดวย
การนับคะแนน หลักเกณฑและวิธีการคํานวณ การคิดอัตราสวน และการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๙๒ เขตเลือกตั้งที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งรายใดไดรับคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น
ใหจัดใหมีการเลือกตั้งใหม และมิใหนับคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับไปใชในการคํานวณ
ตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเชนนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการใหมีการรับสมัครผูสมัคร
รับเลือกตั้งใหม โดยผูสมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะ
จัดขึ้นใหมนั้น
มาตรา ๙๓ ในการเลือกตั้งทั่วไป ถาตองมีการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใหม
ในบางเขตหรือบางหนวยเลือกตั้งกอนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไมแลวเสร็จ
หรือยังไมมีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไมวาดวยเหตุใด การคํานวณจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละพรรคการเมืองพึงมี และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่แตละพรรคการเมืองพึงไดรับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่ผลการคํานวณตามวรรคหนึ่งทําใหจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้นในลําดับทายตามลําดับพนจากตําแหนง
มาตรา ๙๔ ภายในหนึ่งปหลังจากวันเลือกตั้งอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ถาตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม
เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหนําความ
ในมาตรา ๙๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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๓๐
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางไมวาดวยเหตุใดภายหลัง
พนเวลาหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งทั่วไป มิใหมีผลกระทบกับการคํานวณสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่แตละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๙๑
มาตรา ๙๕ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่อ
อยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู
นอกราชอาณาจักร จะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่
และตามวันเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได
ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุอันสมควรตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อาจถูกจํากัด
สิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๙๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
มาตรา ๙๗ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปนับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคการเมืองเดียว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป
เพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเกาสิบวันดังกลาวใหลดลงเหลือสามสิบวัน
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๓๑
(๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ดวย
(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แลวแตกรณี เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป
มาตรา ๙๘ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิให
ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว
หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงสิบปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแต
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงาน
ในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติด
ในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนัน ในความผิดฐาน
เปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
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๓๒
(๑๑) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
(๑๓) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๔) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
ยังไมเกินสองป
(๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
(๑๗) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๑๘) เคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
มาตรา ๙๙ อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิก
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได
มาตรา ๑๐๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) พนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๓
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๗
(๖) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘
(๗) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
(๙) พนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกตามมติ
ของพรรคการเมืองนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเชนนี้
ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นมิไดเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่พนสามสิบวันดังกลาว
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๓๓
(๑๐) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง แตในกรณีที่ขาดจาก
การเปนสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้น
เปนสมาชิก และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพ
นับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น
(๑๑) พนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
(๑๒) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม
ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร
(๑๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแต
เปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๑๐๒ เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย
จะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม เปนการเลือกตั้งทั่วไป
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ตองเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร
เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป
การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา และใหกระทําได
เพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน
ภายในหาวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใชบังคับ ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตองไมนอยกวาสี่สิบหาวัน
แตไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ วันเลือกตั้งนั้นตองกําหนด
เปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เปนเหตุใหไมสามารถ
จัดการเลือกตั้งตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา
๑๐๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดวันเลือกตั้งใหมก็ได แตตองจัดใหมีการเลือกตั้งภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่เหตุดังกลาวสิ้นสุดลง แตเพื่อประโยชนในการนับอายุตามมาตรา ๙๕ (๒)
และมาตรา ๙๗ (๒) ใหนับถึงวันเลือกตั้งที่กําหนดไวตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ แลวแตกรณี
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๓๔
มาตรา ๑๐๕ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขึ้นแทนตําแหนงที่วาง เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
และใหนําความในมาตรา ๑๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๒) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง หากไมมีรายชื่อเหลืออยูในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทน
ตําแหนงที่วาง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๑) ใหเริ่มนับแต
วันเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๒)
ใหเริ่มนับแตวันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูเขามาแทนตําแหนงที่วางนั้น อยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู
การคํานวณสัดสวนคะแนนของพรรคการเมืองสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหเปนไปตามมาตรา ๙๔
มาตรา ๑๐๖ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว
พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมือง
ในสภาผูแทนราษฎรที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือรองประธานสภาผูแทนราษฎร เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติ
ตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๑๑๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ในกรณีเชนนี้ พระมหากษัตริย
จะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง
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๓๕
สวนที่ ๓
วุฒิสภา

มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนสองรอยคน ซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ
หรือประโยชนรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ ที่หลากหลายของสังคม
โดยในการแบงกลุมตองแบงในลักษณะที่ทําใหประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน
สามารถอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งได
การแบงกลุม จํานวนกลุม และคุณสมบัติของบุคคลในแตละกลุม การสมัครและ
รับสมัคร หลักเกณฑและวิธีการเลือกกันเอง การไดรับเลือก จํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจาก
แตละกลุม การขึ้นบัญชีสํารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสํารองขึ้นดํารงตําแหนงแทน และมาตรการ
อื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการเลือกกันเองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อประโยชนในการดําเนินการใหการ
เลือกดังกลาวเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะกําหนดมิใหผูสมัครในแตละกลุมเลือกบุคคล
ในกลุมเดียวกัน หรือจะกําหนดใหมีการคัดกรองผูสมัครรับเลือกดวยวิธีการอื่นใดที่ผูสมัครรับเลือก
มีสวนรวมในการคัดกรองก็ได
การดําเนินการตามวรรคสอง ใหดําเนินการตั้งแตระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภาเปนผูแทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมครบตามวรรคหนึ่ง ไมวาเพราะเหตุ
ตําแหนงวางลง หรือดวยเหตุอื่นใดอันมิใชเพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไมมีรายชื่อ
บุคคลที่สํารองไวเหลืออยู ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู แตในกรณีที่มีสมาชิก
วุฒิสภาเหลืออยูไ มถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยูเกิน
หนึ่งป ใหดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู
ไมถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีเชนวานี้ ใหผูไดรับเลือกดังกลาวอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภา
ที่เหลืออยู
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และภายในหาวันนับแต
วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเริ่มดําเนินการเพื่อเลือก
ไมชากวาสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับ การกําหนดดังกลาวใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และใหนําความในมาตรา ๑๐๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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๓๖
มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปในวันสมัครรับเลือก
(๓) มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ หรือทํางานในดานที่สมัคร
ไมนอยกวาสิบป หรือเปนผูมีลักษณะตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๔) เกิด มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ทํางาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัคร
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘)
(๒) เปนขาราชการ
(๓) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เวนแตไดพนจาก
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๔) เปนสมาชิกพรรคการเมือง
(๕) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง เวนแตไดพนจาก
การดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๖) เปนหรือเคยเปนรัฐมนตรี เวนแตไดพนจากการเปนรัฐมนตรีมาแลว
ไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๗) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เวนแตไดพนจาก
การเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๘) เปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ผูสมัครรับเลือกเปน
สมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองคกรอิสระ
(๙) เคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหาปนับแตวันประกาศผลการเลือก
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ผลการเลือก
เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ใหสมาชิกวุฒิสภาอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม
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๓๗
มาตรา ๑๑๐ เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ใหมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม
ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหา
มาตรา ๑๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๘
(๕) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม
ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการ
รอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๗) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๑๓ หรือกระทําการอันตองหามตาม
มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕
(๘) พนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
มาตรา ๑๑๒ บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
มาแลวยังไมเกินสองป จะเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได เวนแตเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๑๑๓ สมาชิกวุฒิสภาตองไมฝกใฝหรือยอมตนอยูใตอาณัติของ
พรรคการเมืองใด ๆ
สวนที่ ๔
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง

มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทน
ปวงชนชาวไทย ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
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๓๘
มาตรา ๑๑๕ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๑๖ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่ง
และรองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้น ๆ
ตามมติของสภา
ในระหวางการดํารงตําแหนง ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
จะเปนกรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได
มาตรา ๑๑๗ ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภา
เวนแตในระหวางเวลาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม ใหประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
มาตรา ๑๑๘ ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานและ
รองประธานวุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๑๑๗ เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
(๒) ลาออกจากตําแหนง
(๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือขาราชการการเมืองอื่น
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๑๑๙ ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหนาที่และอํานาจ
ดําเนินกิจการของสภานั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานสภามีหนาที่และอํานาจตามที่
ประธานสภามอบหมาย และปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
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๓๙
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทําหนาที่แทน ตองวางตน
เปนกลางในการปฏิบัติหนาที่
เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและรองประธาน
วุฒิสภาไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกกันเองใหสมาชิกคนหนึ่งเปนประธาน
ในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๑๒๐ การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา จึงจะเปนองคประชุม
เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะกําหนดองคประชุม
ไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได
การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตที่มีบัญญัติไว
เปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญ
สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน
ตองเปดเผยใหประชาชนทราบไดทั่วไป เวนแตกรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนน
เปนการลับ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด
ใหกระทําเปนการลับ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๑ ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก
ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลา
หนึ่งรอยยี่สิบวัน แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได
การปดสมัยประชุมสามัญประจําปกอนครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน
จะกระทําไดก็แตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ครั้งที่หนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง ใหเปนไปตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด
แตในกรณีที่การประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมเพียงพอที่จะจัดใหมีการ
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง จะไมมีการประชุมสมัยสามัญประจําปครั้งที่สองสําหรับป
นั้นก็ได
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๔๐
มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรงปดประชุม
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปครั้งแรกดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระรัชทายาท
ซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่ง เปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได
เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุมรัฐสภา
เปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได
ภายใตบังคับมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๖ การเรียกประชุม การขยายเวลา
ประชุม และการปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมี
พระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได
ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๒๔ ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุม
รวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น
หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาว
สมาชิกผูนั้นในทางใด ๆ มิได
เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมที่มีการ
ถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใด หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุม
ไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดทางอาญาหรือ
ละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น
ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่อาจเปนเหตุใหบุคคลอื่น
ซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมีการโฆษณา
คําชี้แจงตามที่บุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับการประชุม
ของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอสิทธิของบุคคลในการฟองคดีตอศาล
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงาน
การประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี และคุมครองไปถึง
บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจน
ผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใดซึ่งไดรับ
อนุญาตจากประธานแหงสภานั้นดวยโดยอนุโลม
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๔๑
มาตรา ๑๒๕ ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปนผูตองหา
ในคดีอาญา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนการจับในขณะกระทํา
ความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทํา
ความผิด ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และเพื่อประโยชนในการ
ประชุมสภา ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับเพื่อใหมาประชุมสภาได
ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหวางสอบสวน
หรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี
ตองสั่งปลอยทันทีถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ โดยศาลจะสั่งใหมีประกัน
หรือมีประกันและหลักประกันดวยหรือไมก็ได
ในกรณีที่มกี ารฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา
ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมก็ได
แตตองไมเปนการขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา
มาตรา ๑๒๖ ในระหวางที่ไมมีสภาผูแทนราษฎร ไมวาดวยเหตุสภาผูแทนราษฎร
สิ้นอายุ สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด จะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแต
(๑) มีกรณีที่รัฐสภาตองดําเนินการตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา
๒๑ หรือมาตรา ๑๗๗
(๒) มีกรณีที่วุฒิสภาตองประชุมเพื่อทําหนาที่พิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใด
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหวุฒิสภาดําเนินการประชุมได โดยใหประธานวุฒิสภานํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัย
วิสามัญ และใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในกรณีตาม (๑) ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา แตการใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๗๗ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของวุฒิสภา
มาตรา ๑๒๗ การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุม
รวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา
แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
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๔๒
มาตรา ๑๒๘ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับการประชุม
เกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการ
อันเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติหนาที่และองคประชุม
ของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
และรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ
การเปดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย
และการอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและ
กรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ในขอบังคับตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา
รางพระราชบัญญัติทปี่ ระธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ ตองกําหนดใหบุคคลประเภทดังกลาวหรือผูแทนองคกรเอกชน
ที่ทํางานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรง รวมเปนกรรมาธิการวิสามัญดวยไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด และในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อเสนอ ตองกําหนดใหผูแทนของผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเขาชื่อเสนอ
รางพระราชบัญญัติดังกลาวรวมเปนกรรมาธิการวิสามัญดวยไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด
มาตรา ๑๒๙ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภา
ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการรวมกันตามมาตรา ๑๓๗ เพื่อกระทํากิจการ
พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานใหสภาทราบตามระยะเวลา
ที่สภากําหนด
การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
ตองเปนเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจของสภา และหนาที่และอํานาจตามที่ระบุไวในการตั้ง
คณะกรรมาธิการก็ดี ในการดําเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ตองไมเปนเรื่องซ้ําซอนกัน
ในกรณีที่การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวของกัน
ใหเปนหนาที่ของประธานสภาที่จะตองดําเนินการใหคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของทุกชุดรวมกัน
ดําเนินการ
ในการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายให
บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทําการแทนมิได
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียก
บุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาอยูนั้นได แตการเรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับแกผูพิพากษาหรือตุลาการ
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๔๓
ที่ปฏิบัติตามหนาที่หรือใชอํานาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคล
ของแตละศาล และมิใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หนาที่และอํานาจโดยตรงในแตละองคกรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี
ใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหา
ขอเท็จจริงหรือศึกษา ที่จะตองสั่งการใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ ใหขอเท็จจริง
สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก
ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปดเผยบันทึกการประชุม รายงาน
การดําเนินการ รายงานการสอบหาขอเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แลวแตกรณี
ของคณะกรรมาธิการใหประชาชนทราบ เวนแตสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี
มีมติมิใหเปดเผย
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๔ ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่และ
ผูปฏิบัติตามคําเรียกตามมาตรานี้ดวย
กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ตองมีจํานวน
ตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองที่มีอยู
ในสภาผูแทนราษฎร
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๘
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคแปด
มาตรา ๑๓๐ ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
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๔๔
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
มาตรา ๑๓๑ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย
(๑) คณะรัฐมนตรี โดยขอเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระ
ที่เกี่ยวของ
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๑๓๒ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว
ดังตอไปนี้ ใหกระทําเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ
(๑) การเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหเสนอตอรัฐสภา
และใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ตองมีคะแนนเสียง
เห็นชอบดวยมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของรัฐสภา ถาที่ประชุมรวมกัน
ของรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบ
ตามรางที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑
(๒) ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รัฐสภาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ใหรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เพื่อใหความเห็น ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระ
ที่เกี่ยวของ ไมมีขอทักทวงภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางดังกลาว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป
(๓) ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เห็นวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบมีขอความใดขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ หรือทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได ใหเสนอ
ความเห็นไปยังรัฐสภา และใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในการนี้ ใหรัฐสภามีอํานาจแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอของ
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระ ตามที่เห็นสมควรได และเมื่อดําเนินการเสร็จแลว
ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป
มาตรา ๑๓๓ รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน และจะเสนอได
ก็แตโดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน
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๔๕
(๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนเขาชื่อเสนอกฎหมาย
ตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
วาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย
ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซึ่งมีผูเสนอตาม (๒) หรือ (๓) เปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน จะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๓๔ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง
รางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับ
อันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจาย
ของแผนดิน
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสิน
ของรัฐ
(๔) เงินตรา
ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณากรณีตาม
วรรคสอง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว
มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสอง ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓๕ รางพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เปนผูเสนอและในชั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตสภาผูแทนราษฎร
ไดแกไขเพิ่มเติม และประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทักทวงตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎรวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไวกอน เพื่อดําเนินการตอไปตามมาตรา
๑๓๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
ในกรณีที่ที่ประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยวา การแกไขเพิ่มเติม
ทําใหรางพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธาน
สภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง ถานายกรัฐมนตรีไมให
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๔๖
คํารับรอง ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน
มาตรา ๑๓๖ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติและลงมติ
เห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณา
รางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภา
จะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาว
ใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา
ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙
ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงใหวุฒิสภาทราบและใหถือเปนเด็ดขาด หากมิไดแจง ใหถือวา
รางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
มาตรา ๑๓๗ เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน
และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยัง
สภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอไป
ตามมาตรา ๘๑ ถาเปนกรณีอื่น ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้น ๆ
มีจํานวนเทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณา
รางพระราชบัญญัตินั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกันรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง ถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยกับ
รางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑
ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ไมวาอีกสภาหนึ่งจะไดพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นแลวหรือไม
ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหนําความ
ในมาตรา ๑๕๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๔๗
ถาวุฒิสภาไมสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๓๖ ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น และใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๘๑ ตอไป
มาตรา ๑๓๘ สภาผูแทนราษฎรจะยกรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว
ตามมาตรา ๑๓๗ ขึ้นพิจารณาใหมไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
(๑) วันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๒)
(๒) วันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณีการยับยั้งตาม
มาตรา ๑๓๗ (๓)
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางที่ผานการพิจารณา
จากสภาผูแทนราษฎรหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑
ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๓ วรรคสี่ ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง
ใหลดเหลือสิบวันในกรณีรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน
มาตรา ๑๓๙ ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๓๗
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกัน
หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวมิได
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอ
หรือสงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการ
ของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา
สงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ
ที่ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
มาตรา ๑๔๐ การจายเงินแผนดิน จะกระทําไดเฉพาะที่ไดอนุญาตไวใน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดวย
การโอนงบประมาณ กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง หรือกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ ตองตั้งงบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๔๘
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณถัดไป
มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ
ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม
ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน
รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่โดยอิสระของ
รัฐสภา ศาล องคกรอิสระ และองคกรอัยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑทบี่ ัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ในกรณีที่เห็นวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรอาจไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติหนาที่ รัฐสภา ศาล องคกรอิสระ หรือองคกรอัยการจะยื่นคําขอแปรญัตติตอ
คณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได
มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ตองแสดงแหลงที่มาและประมาณการรายได ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนที่คาดวา
จะไดรับจากการจายเงิน และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตาง ๆ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๔๓ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร
ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมแลวเสร็จภายในกําหนด
เวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัตินั้น และใหเสนอ
รางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมให
ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพิ่มเติม
ใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถอื วาวุฒิสภาเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัตินั้น
ในกรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑
ถาวุฒิสภาไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว ใหนําความในมาตรา
๑๓๘ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหสภาผูแทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิใหนับรวมระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม
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๔๙
มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวน
ในรายการมิได แตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสงใชตนเงินกู
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอ
การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได
ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติ
ตามวรรคสอง ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณา
วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามีการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสอง ใหการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา
ดังกลาวเปนอันสิ้นผล ถาผูกระทําการดังกลาวเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ใหผูกระทําการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น แตในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเปนผูกระทําการหรืออนุมัติใหกระทําการ
หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวแตมิไดสั่งยับยั้ง ใหคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะ
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนงนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดอยูในที่ประชุมในขณะที่มีมติ และใหผูกระทําการดังกลาว
ตองรับผิดชดใชเงินนั้นคืนพรอมดวยดอกเบี้ย
เจาหนาที่ของรัฐผูใดจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณ
โดยรูวามีการดําเนินการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถาไดบันทึก
ขอโตแยงไวเปนหนังสือหรือมีหนังสือแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทราบ ใหพนจากความรับผิด
การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ใหกระทําไดภายในยี่สิบปนับแต
วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดรับแจง
ตามวรรคสี่ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการสอบสวน
เปนทางลับโดยพลัน หากเห็นวากรณีมีมูล ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดําเนินการตอไป
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๕๐
ตามวรรคสาม และไมวากรณีจะเปนประการใด คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติและศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูแจงมิได
มาตรา ๑๔๕ รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว
ใหนายกรัฐมนตรีรอไวหาวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถาไมมีกรณี
ตองดําเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ใหนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับแต
วันพนกําหนดเวลาดังกลาว
มาตรา ๑๔๖ รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภา
จะตองปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรี
นํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิได
ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริย
ไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได
ใหความเห็นชอบ หรือที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวแตพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย
หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
บรรดารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได
ใหความเห็นชอบที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
รองขอตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี พิจารณาตอไป
ถารัฐสภาเห็นชอบดวยก็ใหรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี พิจารณาตอไปได
แตคณะรัฐมนตรีตองรองขอภายในหกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลัง
การเลือกตั้งทั่วไป
มาตรา ๑๔๘ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑
(๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตอง
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๕๑
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหสงความเห็นเชนวานั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบ
โดยไมชักชา
ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะนํา
รางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
มิได
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และขอความดังกลาว
เปนสาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑
มาตรา ๑๔๙ ใหนําความในมาตรา ๑๔๘ มาใชบังคับแกรางขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา
ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว กอนนําไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทูถาม
รัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่โดยจะถามเปนหนังสือหรือดวยวาจาก็ได ตามขอบังคับ
การประชุมแหงสภานั้น ๆ ซึ่งอยางนอยตองกําหนดใหมีการตั้งกระทูถามดวยวาจาโดยไมตองแจง
ลวงหนาไวดวย
รัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบกระทูเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควร
เปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน
มาตรา ๑๕๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ
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๕๒
เมื่อไดมีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได
เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสี่
เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปราย
นั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้มใิ หกระทํา
ในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง
มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอื่น
ภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพนจากตําแหนงเดิมไมเกิน
เกาสิบวันกอนวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง แตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอื่น
ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคงตองถูกอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจตอไป
มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร จะเขาชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป
เพื่อซักถามขอเท็จจริงหรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี โดยไมมีการลงมติก็ได
มาตรา ๑๕๓ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรี
แถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ
มาตรา ๑๕๔ การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒
หรือมาตรา ๑๕๓ แลวแตกรณี ใหกระทําไดปละหนึ่งครั้ง
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๑
ที่สิ้นสุดลงดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไป
มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ สมควรที่จะปรึกษาหารือรวมกันระหวางรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎรจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได
ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาตองดําเนินการใหมีการประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแจง
แตรัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
การประชุมตามวรรคหนึ่งใหประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหนาที่ตองเขารวม
ประชุมดวย
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๕๓
สวนที่ ๕
การประชุมรวมกันของรัฐสภา

มาตรา ๑๕๖ ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
(๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๗
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๙
(๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐
(๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑
(๕) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๑
(๖) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒
(๗) การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๒
(๘) การปรึกษารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติใหม
ตามมาตรา ๑๔๖
(๙) การพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗
(๑๐) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕
(๑๑) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๗
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๒
(๑๓) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗
(๑๔) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘
(๑๕) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖
(๑๖) กรณีอื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๗ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
โดยอนุโลมไปพลางกอน
ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม เวนแตในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิก
ของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา
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๕๔
หมวด ๘
คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่น
อีกไมเกินสามสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลัก
ความรับผิดชอบรวมกัน
นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบตาม
มาตรา ๑๕๙
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงรวมกันแลวเกินแปดปมิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการ
ดํารงตําแหนงติดตอกันหรือไม แตมิใหนับรวมระยะเวลาในระหวางที่อยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
หลังพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๕๙ ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร
ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐
และเปนผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวารอยละหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
มติของสภาผูแทนราษฎรที่เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรี
ตองกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย และมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีตอง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
(๕) ไมมีพฤติกรรมอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง
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๕๕
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘
(๗) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุด หรือมีการ
รอการลงโทษ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หมิน่ ประมาท
(๘) ไมเปนผูเคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหาม
ตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแลวยังไมถึงสองปนับถึงวันแตงตั้ง
มาตรา ๑๖๑ กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา
จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชน
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ”
ในกรณีที่โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ที่จะถวายสัตยปฏิญาณ ใหคณะรัฐมนตรีนั้นดําเนินการตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได
ในกรณีเชนนี้ ใหคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๘ (๑) พนจากการปฏิบัติหนาที่นับแตวันที่
โปรดเกลาโปรดกระหมอมดังกลาว
มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาซึ่งตองสอดคลองกับหนาที่ของรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐ และยุทธศาสตรชาติ และตองชี้แจง
แหลงที่มาของรายไดที่จะนํามาใชจายในการดําเนินนโยบาย โดยไมมีการลงมติความไววางใจ
ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่
กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวน
ซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่เขารับหนาที่
จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได
มาตรา ๑๖๓ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตเปนการออกเสียง
ลงคะแนนในสภาผูแทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผูนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย
และใหนําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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๕๖
มาตรา ๑๖๔ ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา และตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปดเผย
และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินกิจการตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศ
และประชาชนสวนรวม
(๒) รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผนดินตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐอยางเครงครัด
(๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) สรางเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมอยูรวมกันอยางเปนธรรม ผาสุก
และสามัคคีปรองดองกัน
รัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจ
ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการ
ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖๕ ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกัน
ของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้ รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอใหมีการออกเสียง
ประชามติในเรื่องใดอันมิใชเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือ
คณะบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๑๖๗ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๗๐
(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
(๔) พนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔
เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๑) (๓) หรือ (๔) ใหดําเนินการเพื่อใหมี
คณะรัฐมนตรีขึ้นใหมตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙
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๕๗
มาตรา ๑๖๘ ใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ใหอยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ เวนแตในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘
หรือมาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปมิได
(๒) ในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๗ (๔) คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง
จะอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปมิได
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดตาม (๒) หรือคณะรัฐมนตรี
ที่อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปลาออกทั้งคณะ และเปนกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และ
มาตรา ๑๕๙ ไดไมวาดวยเหตุใด หรือยังดําเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ไมแลวเสร็จ
ใหปลัดกระทรวงปฏิบัติหนาที่แทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเทาที่จําเปนไปพลางกอน
โดยใหปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเองใหคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖๙ คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๗ (๒) และตองปฏิบัติ
หนาที่ตอไปตามมาตรา ๑๖๘ ตองปฏิบัติหนาที่ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเปนการ
สรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป เวนแตที่กําหนดไวแลวในงบประมาณรายจายประจําป
(๒) ไมแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือใหบุคคลดังกลาว
พนจากการปฏิบัติหนาที่หรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
(๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
(๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดอันอาจมีผลตอ
การเลือกตั้ง และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด
มาตรา ๑๗๐ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐
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๕๘
(๕) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗
(๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๑
นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ดวย
ใหนําความในมาตรา ๘๒ มาใชบังคับแกการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม
(๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม เพื่อประโยชนแหงการนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย
มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรี
พนจากความเปนรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา
มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวา
เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญ
จะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ
หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบตอกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติ
พระราชกําหนดนั้นมีผล
ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภา
ไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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๕๙
การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
มาตรา ๑๗๓ กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใด
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
วาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นเพื่อวินิจฉัย และใหรอการพิจารณา
พระราชกําหนดนั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง และให
ศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา
๑๗๒ วรรคหนึ่ง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลใชบังคับมาแตตน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๗๒
วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
เทาที่มีอยู
มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากร
หรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
ใหนําความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด
มาใชบังคับแกพระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แตถาเปนการตราขึ้น
ในระหวางสมัยประชุม จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา
โดยไมขัดตอกฎหมาย
มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและ
เลิกใชกฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน
เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
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๖๐
มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
เมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่น
ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศ
อยางกวางขวาง ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบ
หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา
หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามวรรคสอง ไดแก หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี
เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิใน
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมกี ฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และไดรับการเยียวยาที่จําเปนอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามดวย
เมื่อมีปญหาวาหนังสือสัญญาใดเปนกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม
คณะรัฐมนตรีจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทาน
อภัยโทษ
มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน
ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจาก
ตําแหนงเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพนจากราชการเพราะถูกลงโทษ
มาตรา ๑๘๑ ขาราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
และมิใชขาราชการการเมือง จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นมิได
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๖๑
มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับ
ราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ในรัฐธรรมนูญ
ใหผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงบรรดา
ที่ไดรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๘๓ เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรี
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรีซึ่งพนจากตําแหนง
ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
หมวด ๙
การขัดกันแหงผลประโยชน

มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ
(๔) ไมกระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการขัดขวาง
หรือแทรกแซงการใชสิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ
มาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับ
เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให
ใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการ
ของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน
ที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ
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๖๒
ใหนํา (๒) และ (๓) มาบังคับใชแกคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภานั้นที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย
มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะ
หรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ อันมีลักษณะ
ที่เปนการกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ
หรือราชการสวนทองถิ่น
(๒) กระทําการในลักษณะที่ทําใหตนมีสวนรวมในการใชจายเงินงบประมาณ
หรือใหความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนการดําเนินการ
ในกิจการของรัฐสภา
(๓) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนหรือ
การใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ
หรือราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๑๘๖ ใหนําความในมาตรา ๑๘๔ มาใชบังคับแกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม
เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(๑) การดํารงตําแหนงหรือการดําเนินการที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่
หรืออํานาจของรัฐมนตรี
(๒) การกระทําตามหนาที่และอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน
หรือตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีตองไมใชสถานะหรือตําแหนงกระทําการใด
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กําหนดใน
มาตรฐานทางจริยธรรม
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๖๓
มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท
หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไปตามจํานวนที่กฎหมาย
บัญญัติ และตองไมเปนลูกจางของบุคคลใด
ในกรณีที่รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีตามวรรคหนึ่งตอไป
ใหแจงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง และใหโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหแกนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสิน
เพื่อประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐมนตรีจะเขาไปเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหุนหรือกิจการของหางหุนสวน
หรือบริษัทตามวรรคสองไมวาในทางใด ๆ มิได
มาตรานี้เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความเปนหุนสวนหรือผูถือหุน ใหใชบังคับแก
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุนของรัฐมนตรีที่อยูในความ
ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางใด ๆ ดวย
หมวด ๑๐
ศาล

สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึ่งตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ผูพิพากษาและตุลาการยอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหเปนไปโดยรวดเร็ว เปนธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง
มาตรา ๑๘๙ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดแตโดยพระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหมหรือกําหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง
หรือที่มีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ
จะกระทํามิได
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๖๔
มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหผูพิพากษาและตุลาการ
พนจากตําแหนง แตในกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพนจาก
ราชการเพราะถูกลงโทษ ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
มาตรา ๑๙๑ กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณ
ตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา
จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต
โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุขแหง
ราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”
มาตรา ๑๙๒ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจระหวางศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยประธาน
ศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลาการทหาร และผูทรงคุณวุฒิอื่น
อีกไมเกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ
หลักเกณฑและวิธีการชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจระหวางศาล
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๑๙๓ ใหแตละศาล ยกเวนศาลทหาร มีหนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ
ที่มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยใหมีหัวหนา
หนวยงานคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานของแตละศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและคาตอบแทนเปนการเฉพาะ
ตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๒
ศาลยุติธรรม

มาตรา ๑๙๔ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแต
คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลยุติธรรมใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น
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๖๕
มาตรา ๑๙๕ ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา
โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา
ศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับ
คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
โดยใหเลือกเปนรายคดี
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ใหอุทธรณตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษา
การวินิจฉัยอุทธรณของที่ประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคสี่ ใหดําเนินการโดย
องคคณะของศาลฎีกาซึ่งประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา
หัวหนาคณะในศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะ
ในศาลฎีกาซึ่งไมเคยพิจารณาคดีนั้นมากอน และไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา
จํานวนเกาคน โดยใหเลือกเปนรายคดี และเมื่อองคคณะของศาลฎีกาดังกลาวไดวินิจฉัยแลว
ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนคําวินิจฉัยอุทธรณของที่ประชุมใหญศาลฎีกา
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษา
ใหผูใดพนจากตําแหนง หรือคําพิพากษานั้นมีผลใหผูใดพนจากตําแหนง ไมวาจะมีการอุทธรณ
ตามวรรคสี่หรือไม ใหผูนั้นพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมีคําพิพากษา
หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณตามวรรคสี่ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ตามวรรคหา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มาตรา ๑๙๖ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผูพิพากษาศาลยุติธรรม
ตองมีความเปนอิสระ และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบดวย
ประธานศาลฎีกาเปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมเปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการ บรรดาที่ไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการ
ไมเกินสองคน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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๖๖
สวนที่ ๓
ศาลปกครอง

มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจาก
การใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน
อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรอิสระ
ซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรอิสระนั้น ๆ
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลปกครองใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๙๘ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองตองมี
ความเปนอิสระ และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบดวย
ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนตุลาการในศาลปกครอง
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมเปนหรือเคยเปนตุลาการในศาลปกครองไมเกินสองคน บรรดาที่ไดรับเลือก
จากขาราชการตุลาการศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๔
ศาลทหาร

มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผูกระทําความผิด
เปนบุคคลซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลทหาร ตลอดจนการแตงตั้ง
และการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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๖๗
หมวด ๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๐๐ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนเกาคน
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะ
ในศาลฎีกามาแลวไมนอยกวาสามป ซึ่งไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวนสามคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดมาแลวไมนอยกวาหาป ซึ่งไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
จํานวนสองคน
(๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งไดรับการสรรหาจากผูดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
และยังมีผลงานทางวิชาการเปนที่ประจักษ จํานวนหนึ่งคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรซึ่งไดรับการสรรหาจาก
ผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวาหาป และยังมีผลงานทางวิชาการเปนที่ประจักษ จํานวนหนึ่งคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการสรรหาจากผูรับหรือเคยรับราชการในตําแหนง
ไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา หรือตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุดมาแลว
ไมนอยกวาหาป จํานวนสองคน
ในกรณีไมอาจเลือกผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาตาม (๑) ที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาในศาลฎีกามาแลวไมนอยกวา
สามปก็ได
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับถึงวันที่ไดรับการคัดเลือกหรือวันสมัคร
เขารับการสรรหา แลวแตกรณี ในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการสรรหา
จะประกาศลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได แตจะลดลงเหลือนอยกวาสองปมิได
มาตรา ๒๐๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป แตไมถึงหกสิบแปดปในวันที่ไดรับการคัดเลือก
หรือวันสมัครเขารับการสรรหา
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
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๖๘
(๔) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนหรือเคยเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระใด
(๒) ลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
(๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘)
(๓) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง
หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในระยะสิบปกอนเขารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๕) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบป
กอนเขารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๖) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๗) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๘) เปนผูดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท หรือองคกรที่ดําเนินธุรกิจ
โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๙) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ
(๑๐) มีพฤติการณอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง
มาตรา ๒๐๓ เมื่อมีกรณีที่จะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
เปนกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่งองคกรอิสระแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ และไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๒ และไมเคยปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ
องคกรละหนึ่งคน เปนกรรมการ
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๖๙
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔)
มีไมครบไมวาดวยเหตุใด ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหาเทาที่มีอยู
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการ
สรรหา
ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัคร ผูไดรับการคัดเลือกหรือไดรับ
การสรรหา ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด
ในการสรรหา ใหคณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรใหไดบุคคล
ซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกลาหาญในการปฏิบัติหนาที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรม
เปนตัวอยางที่ดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแลว ใหคณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปไดดวย แตตองไดรับความยินยอมของบุคคลนั้น
มาตรา ๒๐๔ ผูไดรับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
ในกรณีที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด
ใหดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหมแทนผูนั้น แลวเสนอตอวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบ
ตอไป
เมื่อผูไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว
ใหเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ
ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๒๐๕ ผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
โดยที่ยังมิไดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู
ตองแสดงหลักฐานวาไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แลว
ตอประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งตองเปนเวลากอนที่ประธานวุฒิสภา
จะนําความกราบบังคมทูลตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสี่ ในกรณีที่ไมแสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ และใหดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม
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๗๐
มาตรา ๒๐๖ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐๔ ถามีผูไดรับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ใหผูไดรับความเห็นชอบเลือกกันเอง
ใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบโดยไมตองรอ
ใหมีผูไดรับความเห็นชอบครบเกาคน และเมื่อโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งแลว
ใหศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไปพลางกอนได โดยในระหวางนั้น
ใหถือวาศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเทาที่มีอยู
มาตรา ๒๐๗ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแต
วันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๐๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๒
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบหาป
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเทาที่มีอยูเพราะเหตุฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตําแหนง ใหพนจากตําแหนงตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญดวย
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงตามวาระ ใหตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่พนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ใหมแทน
ในกรณีที่มีปญหาวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูใดพนจากตําแหนงตาม (๑) หรือ (๓)
หรือไม ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ เปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด
การรองขอ ผูมีสิทธิรองขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยตามวรรคสี่ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๒๐๙ ในระหวางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงกอนวาระ
และยังไมมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วาง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู
ไมถึงเจ็ดคน
มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย
(๒) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ
(๓) หนาที่และอํานาจอื่นตามทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
การยื่นคํารองและเงื่อนไขการยื่นคํารอง การพิจารณาวินิจฉัย การทําคําวินิจฉัย
และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหนําความในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ และมาตรา ๑๙๓
มาใชบังคับแกศาลรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๑ องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณา
และในการทําคําวินิจฉัยตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาเจ็ดคน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตรัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว
เปนอยางอื่น
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไวพิจารณาแลว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูใด
จะปฏิเสธไมวินิจฉัยโดยอางวาเรื่องนั้นไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ
มาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด
ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยมาตรา ๕
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็น
เชนวานั้นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในระหวางนั้น ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได
แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่ง ไมเปนสาระ
อันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบตอคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว เวนแตในคดีอาญาใหถือวาผูซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิด
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาไมชอบดวยมาตรา ๕ นั้น เปนผูไมเคย
กระทําความผิดดังกลาว หรือถาผูนั้นยังรับโทษอยูก็ใหปลอยตัวไป แตทั้งนี้ไมกอใหเกิดสิทธิ
ที่จะเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ
มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว
มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองหยุดปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน ใหประธานศาลฎีกา
และประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เชนเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนการชั่วคราวใหครบเกา
คน โดยใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งทําหนาที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดจนกวาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่ตนทําหนาที่แทนจะปฏิบัติหนาที่ได หรือจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน
หมวด ๑๒
องคกรอิสระ

สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๒๑๕ องคกรอิสระเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การปฏิบัติหนาที่และการใชอํานาจขององคกรอิสระตองเปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม
กลาหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใชดุลพินิจ
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มาตรา ๒๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไว
เปนการเฉพาะในสวนที่วาดวยองคกรอิสระแตละองคกรแลว ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามทั่วไปดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป แตไมเกินเจ็ดสิบป
(๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕)
(๓) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๒
มาตรา ๒๑๗ เมื่อมีกรณีที่จะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้ง
เปนผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปน
หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ที่จะดําเนินการสรรหา เวนแต
กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ใหประกอบดวยบุคคลซึ่งแตงตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญ
และองคกรอิสระที่มิใชองคกรอิสระที่ตองมีการสรรหา
ใหนําความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖
มาใชบังคับแกการสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามทั่วไปตามมาตรา ๒๑๖ หรือ
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเฉพาะตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒
มาตรา ๒๓๘ หรือตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสอง และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๔๖
วรรคสี่ แลวแตกรณี
ใหนําความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา
และมาตรา ๒๐๙ มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตองหยุดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๓๕
วรรคสาม ถามีจํานวนเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๒๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๙ ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระรวมกันกําหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมขึ้นใชบังคับแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
รวมทั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินและหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ
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และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว
ตองครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ และตองระบุใหชัดแจงดวยวา
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะรายแรง
ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหรับฟงความคิดเห็น
ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบดวย และเมื่อประกาศใชบังคับแลว
ใหใชบังคับแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีดวย แตไมหาม
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนาที่ของตน แตตองไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒๐ ใหองคกรอิสระแตละแหง นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
มีหนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ ดําเนินการ และอํานวยความสะดวก เพื่อใหองคกรอิสระบรรลุ
ภารกิจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเปนไปตามมติหรือแนวทางที่องคกร
อิสระกําหนด โดยใหมหี ัวหนาหนวยงานคนหนึ่งซึ่งแตงตั้งโดยความเห็นชอบขององคกรอิสระ
แตละองคกรเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของหนวยงานนั้น รับผิดชอบขึ้นตรงตอองคกรอิสระ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหองคกรอิสระรวมมือและชวยเหลือกัน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติหนาที่ของแตละองคกร และถาองคกรอิสระใดเห็นวา
มีผูกระทําการอันไมชอบดวยกฎหมายแตอยูในหนาที่และอํานาจขององคกรอิสระอื่น ใหแจง
ใหองคกรอิสระนั้นทราบเพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป
สวนที่ ๒
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๒๒๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ ที่จะยังประโยชนแกการบริหาร
และจัดการการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
ซึ่งไดรับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จํานวนหาคน
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๗๕
(๒) ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย มีความซื่อสัตย
สุจริตเปนที่ประจักษ และเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีผูพิพากษา หรือตําแหนงไมต่ํากวา
อธิบดีอัยการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา
จํานวนสองคน
ผูซึ่งจะไดรับการสรรหาเปนกรรมการการเลือกตั้งตาม (๑) ตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๓๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเปนผูทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคม
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวายี่สิบป ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
มาตรา ๒๒๓ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ในระหวางที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ และยังไมมี
การแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่เหลืออยู
ปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตถามีกรรมการการเลือกตั้งเหลืออยูไมถึงสี่คนใหกระทําไดแตเฉพาะ
การที่จําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
มาตรา ๒๒๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดหรือดําเนินการใหมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือก
สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น และการออกเสียงประชามติ
(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ใหเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อการนี้
ใหมีอํานาจสืบสวนหรือไตสวนไดตามที่จําเปนหรือที่เห็นสมควร
(๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไตสวนตาม (๒) หรือเมื่อพบเห็นการกระทําที่มีเหตุ
อันควรสงสัยวาการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑) มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการ
ออกเสียงประชามติเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหมีอํานาจสั่งระงับ ยับยั้ง แกไขเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งใหดําเนินการเลือกตั้ง
เลือก หรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งบางหนวย หรือทุกหนวย
(๔) สั่งระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือก
ตาม (๑) ไวเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูนั้นกระทํา
การหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น ที่มีลักษณะเปนการทุจริต หรือทําใหการเลือกตั้งหรือ
การเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(๕) ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย
(๖) หนาที่และอํานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
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๗๖
ในการสืบสวนหรือไตสวนตาม (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให
กรรมการการเลือกตั้งแตละคนดําเนินการ หรือมอบหมายใหคณะบุคคลดําเนินการภายใตการกํากับ
ของกรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได
การใชอํานาจตาม (๓) ใหกรรมการการเลือกตั้งแตละคนซึ่งพบเห็นการกระทํา
ความผิดมีอํานาจกระทําไดสําหรับหนวยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําความผิด
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๒๕ กอนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถามีหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหมีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหมในหนวยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น
ถาผูกระทําการนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือก แลวแตกรณี หรือรูเห็นกับการกระทํา
ของบุคคลอื่น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้นไวเปนการชั่วคราว
ตามมาตรา ๒๒๔ (๔)
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๒๖ เมื่อมีการดําเนินการตามมาตรา ๒๒๕ หรือภายหลังการประกาศผล
การเลือกตั้งหรือการเลือกแลว มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกผูใด
กระทําการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูน ั้น
การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหนําสํานวนการสืบสวนหรือไตสวน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
ใหศาลมีอํานาจสั่งไตสวนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได
ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาวาบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําความผิดตามที่ถูกรอง
ใหศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นเปนเวลาสิบป
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี
เมื่อศาลฎีกามีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาแลว ถาผูถูกกลาวหาเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลฎีกาจะพิพากษาวา
ผูนั้นมิไดกระทําความผิด และเมื่อศาลฎีกามีคําพิพากษาวาผูนั้นกระทําความผิด ใหสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่
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๗๗
มิใหนับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสี่
เปนจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี
ใหนํามาตรานี้ใปใชบงั คับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ดวยโดยอนุโลม แตใหอํานาจของศาลฎีกาเปนอํานาจของศาลอุทธรณ และใหคําสั่งหรือคําพิพากษา
ของศาลอุทธรณเปนที่สุด
การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณตามมาตรานี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบของที่ประชุมใหญของศาลฎีกาซึ่งตองกําหนดใหใชระบบไตสวนและใหดําเนินการโดยรวดเร็ว
มาตรา ๒๒๗ ในระหวางทีพ่ ระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อประกาศใหมีการออกเสียงประชามติ มีผลใชบังคับ
หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เวนแตไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด
ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด หรือจับ
หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ใหรายงานตอประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน
และใหประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได แตถาประธานกรรมการ
การเลือกตั้งเปนผูถูกจับหรือคุมขัง ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่มีอยู
เปนผูดําเนินการ
สวนที่ ๓
ผูตรวจการแผนดิน

มาตรา ๒๒๘ ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และมีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เทียบเทาหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เทียบไดไมต่ํากวากรมตามที่คณะกรรมการ
สรรหาประกาศกําหนด โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวาหาป จํานวนสองคน
และเปนผูมีประสบการณในการดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวายี่สิบป จํานวน
หนึ่งคน
มาตรา ๒๒๙ ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๗๘
มาตรา ๒๓๐ ผูตรวจการแผนดินมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่กอใหเกิดความเดือดรอน
หรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ
(๒) แสวงหาขอเท็จจริงเมื่อเห็นวามีผูไดรับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม
อันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหนาที่และอํานาจตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหขจัด
หรือระงับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมนั้น
(๓) เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการที่หนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
ครบถวนตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไมดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจการ
แผนดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหผูตรวจการแผนดินแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเปนกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการตอไป
มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๓๐ ผูตรวจการแผนดิน
อาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้
(๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
โดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอ
ศาลปกครอง และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สวนที่ ๔
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ประกอบดวยกรรมการจํานวนเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๗๙
ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร การบริหารราชการแผนดิน
หรือการอื่นใดอันเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต และตองมีคุณสมบัติ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ดวย
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีผูพิพากษา
อธิบดีศาลปกครองชั้นตน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เทียบเทามาแลวไมนอยกวาหาป
(๓) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแลวไมนอยกวาหาป
(๔) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป และยังมีผลงานทางวิชาการเปนที่ประจักษ
(๕) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ
โดยประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวายี่สิบปนับถึงวันที่ไดรับ
การเสนอชื่อ และไดรับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองคกรวิชาชีพนั้น
(๖) เปนผูมีความรูความชํานาญและประสบการณทางดานการบริหาร การเงิน
การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไมต่ํากวาผูบริหารระดับสูงของบริษัท
มหาชนจํากัดมาแลวไมนอยกวาสิบป
(๗) เคยเปนผูดํารงตําแหนงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมกันไมนอยกวาสิบป
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ใหนับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเขารับ
การสรรหา แลวแตกรณี
มาตรา ๒๓๓ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระการดํารง
ตําแหนงเจ็ดปนบั แตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ในระหวางที่กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนง
กอนวาระ และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได เวนแตจะมีกรรมการเหลืออยูไมถึงหาคน
มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีหนาที่
และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ไตสวนและมีความเห็นกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๘๐
ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง เพื่อดําเนินการตอไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๒) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
(๓) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และเจาหนาที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปดเผย
ผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๔) หนาที่และอํานาจอื่นที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่จะตองจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่
มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณีจําเปนจะมอบหมายใหหนวยงาน
ของรัฐที่มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทน
ในเรื่องที่มิใชเปนความผิดรายแรง หรือที่เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐบางระดับ
หรือกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ของหนวยธุรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเปนผูดําเนินการสอบสวนหรือไตสวนเบื้องตนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตก็ได
มาตรา ๒๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการ
กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
หรือผูวาการตรวจเงินแผนดินผูใดมีพฤติการณตามมาตรา ๒๓๔ (๑) ใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนขอเท็จจริง และหากมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูเห็นวาผูนั้นมีพฤติการณหรือกระทําความผิดตามที่ไตสวน
ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ถาเปนกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแก
การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลม
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๘๑
(๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ใหสงสํานวนการไตสวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการ
ฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือดําเนินการอื่นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การไตสวนขอเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองประทับ
รับฟอง ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาหรือศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณ
หรือกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา แลวแตกรณี ใหผูตองคําพิพากษานั้น
พนจากตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติหนาที่ และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น
และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไมเกินสิบปดวยหรือไมก็ได
ผูใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไมวาในกรณีใด ผูนั้นไมมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นตลอดไป และไมมีสิทธิดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษาวา
ผูถูกกลาวหามีความผิดฐานร่ํารวยผิดปกติหรือทุจริตตอหนาที่ ใหริบทรัพยสินที่ผูนั้นไดมาจาก
การกระทําความผิด รวมทั้งบรรดาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไดมาแทนทรัพยสินนั้น
ตกเปนของแผนดิน
การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ใหนําสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เปนหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหศาลมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได
ใหนํามาตรานี้มาใชบังคับแกกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๓๔ (๓) จงใจไมยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินหรือหนี้สินอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหง
ทรัพยสินหรือหนี้สินนั้นดวยโดยอนุโลม
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๘๒
มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองสภา จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อกลาวหาวากรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นตอประธาน
รัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ตามที่ถูกกลาวหา ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผูไตสวนอิสระ
จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ เพื่อไตสวน
หาขอเท็จจริง
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หนาที่และอํานาจ วิธีการไตสวน ระยะเวลาการไตสวน
และการดําเนินการอื่นที่จําเปนของคณะผูไตสวนอิสระ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๓๗ เมื่อดําเนินการไตสวนแลวเสร็จ ใหคณะผูไตสวนอิสระดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) ถาเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูลใหสั่งยุติเรื่อง และใหคําสั่งดังกลาวเปนที่สุด
(๒) ถาเห็นวาผูถูกกลาวหาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย โดยใหนําความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๓) ถาเห็นวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณตามที่ถูกกลาวหา และมิใชกรณีตาม (๒)
ใหสงสํานวนการไตสวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และใหนําความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา
มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๕
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการ
สรรหา
ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง และดานอื่นที่เปนประโยชนตอการตรวจเงินแผนดิน ทั้งนี้ เปนเวลา
ไมนอยกวาสิบป
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๘๓
มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดป
นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๔๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผนดิน
(๒) กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน
(๓) กํากับการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตาม (๑) และ (๒) และกฎหมายวาดวย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดินใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐ
ในการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน
(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน
ผูถูกสั่งลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดไดภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําสั่ง ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตองคํานึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผนดินและ
หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินตาม (๑) และ (๒) ประกอบดวย
มาตรา ๒๔๑ ใหมีผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ตามคําแนะนําของวุฒิสภาโดยไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูวาการตรวจเงินแผนดินตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตองไดรับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู
และใหนําความในมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๕ มาใชบังคับแก
การแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินดวยโดยอนุโลม
การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผูวาการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๒๔๒ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติหนาที่โดยเที่ยงธรรม เปนกลาง
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใชดุลพินิจ โดยมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
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๘๔
(๑) ตรวจเงินแผนดินตามนโยบายการตรวจเงินแผนดินและหลักเกณฑมาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด และตามกฎหมายวาดวยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ
(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใชจายเงินของหนวยงานของรัฐ
(๓) มอบหมายใหเจาหนาที่ดําเนินการตาม (๑) และ (๒)
(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตาม (๓)
มาตรา ๒๔๓ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
โดยรับผิดชอบตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการปฏิบัติหนาที่ของผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๒๔๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการใชจายเงินแผนดิน
มีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาที่ จงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
และเปนกรณีที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินไมมีอํานาจจะดําเนินการใดได ใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน
แจงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี เพื่อทราบและดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป
ในการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหนวยงานอื่นตามที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเอกสารและ
หลักฐานที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวน
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือของหนวยงานอื่นนั้น แลวแตกรณี
มาตรา ๒๔๕ เพื่อประโยชนในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก
การเงินการคลังของรัฐ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไมเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการเงินการคลังของรัฐ
อยางรายแรง ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเห็นพองดวยกับผลการตรวจสอบ
ดังกลาว ใหปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ หากที่ประชุมรวมเห็นพองกับผลการตรวจสอบนั้น ใหรวมกันมีหนังสือแจง
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๘๕
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไมชักชา และใหเปดเผยผลการตรวจสอบ
ดังกลาวตอประชาชนเพื่อทราบดวย
สวนที่ ๖
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประกอบดวยกรรมการ
จํานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซึ่งไดรับการสรรหา
ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองมีความรูและประสบการณดานการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน เปนกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทั้งนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาตองกําหนดใหผูแทนองคกรเอกชน
ดานสิทธิมนุษยชนมีสวนรวมในการสรรหาดวย
มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทุกกรณีโดยไมลาชา และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตอหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ
(๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ
เสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพรตอประชาชน
(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมตลอดทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชาในกรณีที่มกี ารรายงาน
สถานการณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม
(๕) สรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน
(๖) หนาที่และอํานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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๘๖
เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือขอเสนอแนะตาม (๓) ใหคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไมอาจดําเนินการไดหรือตองใชเวลา
ในการดําเนินการ ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบโดยไมชักชา
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึงความผาสุก
ของประชาชนชาวไทยและผลประโยชนสวนรวมของชาติเปนสําคัญดวย
หมวด ๑๓
องคกรอัยการ

มาตรา ๒๔๘ องคกรอัยการมีหนาที่และอํานาจตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดย
รวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และไมใหถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่นขององคกรอัยการ
ใหมีความเปนอิสระ โดยใหมีระบบเงินเดือนและคาตอบแทนเปนการเฉพาะตามความเหมาะสม
และการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการตองดําเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งตองไมเปนพนักงานอัยการ และผูทรงคุณวุฒิ
บรรดาที่ไดรับเลือกจากพนักงานอัยการ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวอยางนอยตองมีบุคคลซึ่งไมเปน
หรือเคยเปนพนักงานอัยการมากอนสองคน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคสาม ตองมีมาตรการปองกันมิใหพนักงานอัยการกระทําการ
หรือดํารงตําแหนงใดอันอาจมีผลใหการสั่งคดีหรือการปฏิบัติหนาที่ไมเปนไปตามวรรคสอง
หรืออาจทําใหมีการขัดกันแหงผลประโยชน ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวตองกําหนดใหชัดแจง
และใชเปนการทั่วไป โดยจะมอบอํานาจใหมีการพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปมิได
หมวด ๑๔
การปกครองสวนทองถิ่น

มาตรา ๒๔๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑ ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่น
ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการ
และรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ
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๘๗
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายได จํานวนและ
ความหนาแนนของประชากร และพื้นที่ที่ตองรับผิดชอบ ประกอบกัน
มาตรา ๒๕๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทํา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรใหเปนหนาที่
และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการใด ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตอง
สอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกลาวอยางนอย
ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหนาที่และอํานาจ ตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และ
อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ
หรือการมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ จะเปนประโยชนแกประชาชน
ในทองถิ่นมากกวาการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะรวมหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได
รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบ
ภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอ ในระหวางที่ยังไมอาจ
ดําเนินการได ใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพลางกอน
กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งตองทําเพียงเทาที่จําเปนเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชน
ของประเทศเปนสวนรวม การปองกันการทุจริต และการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ และตองมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการสวนทองถิ่นดวย
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๘๘
มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองใชระบบคุณธรรมและตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปน
ของแตละทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละรูปแบบ การจัดใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน
เพื่อใหสามารถพัฒนารวมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันได
มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น
หรือในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบพิเศษ จะใหมาโดยวิธีอื่นก็ได แตตองคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งตองคํานึงถึงเจตนารมณในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญดวย
มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่นเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง
มีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อ
กันเพื่อเสนอขอบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นไดตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๕๕ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เปนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
จะกระทํามิได
มาตรา ๒๕๖ ภายใตบังคับมาตรา ๒๕๕ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ใหกระทําได
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
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๘๙
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา
หาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตอรัฐสภา
และใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา ซึ่งในจํานวนนี้ตองมีสมาชิกวุฒิสภา
เห็นชอบดวยไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยการออกเสียง
ในวาระที่สองนี้ ใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ แตในกรณีที่เปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ที่ประชาชนเปนผูเสนอ ตองเปดโอกาสใหผูแทนของประชาชนที่เขาชื่อกันไดแสดงความคิดเห็นดวย
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลว
ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน
โดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา โดยในจํานวนนี้ตองมีสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร
หรือรองประธานสภาผูแทนราษฎร เห็นชอบดวยไมนอยกวารอยละยี่สิบของทุกพรรคการเมือง
ดังกลาวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบดวยไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภา
(๗) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แลว ใหรอไวสิบหาวัน แลวจึงนํา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนําความในมาตรา ๘๑
มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๘) ในกรณีรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเปนการแกไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ พระมหากษัตริย หรือหมวด ๑๕ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
หนาที่หรืออํานาจของศาลหรือองคกรอิสระ หรือเรื่องที่ทําใหศาลหรือองคกรอิสระไมอาจปฏิบัติ
ตามหนาที่หรืออํานาจได กอนดําเนินการตาม (๗) ใหจัดใหมีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย
วาดวยการออกเสียงประชามติ ถาผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม จึงใหดําเนินการตาม (๗) ตอไป
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๙๐
(๙) กอนนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (๗)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แลวแตกรณี
มีสิทธิเขาชื่อกันเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี
วารางรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดตอมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะตาม (๘) และใหประธานแหงสภา
ที่ไดรับเรื่องดังกลาวสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรีจะนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยมิได
หมวด ๑๖
การปฏิรปู ประเทศ

มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ตองดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุ
กับการพัฒนาดานจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัด
ความเหลื่อมล้ํา
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล
ดังตอไปนี้
ก. ดานการเมือง
(๑) ใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมือง
โดยสุจริตที่แตกตางกัน และใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระ
ปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด
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๙๑
(๒) ใหการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได
เพื่อใหพรรคการเมืองพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณทางการเมือง
รวมกัน มีกระบวนการใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบอยางแทจริง
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผูมีความรูความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต
และมีคุณธรรมจริยธรรม เขามาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
(๓) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา
นโยบายทีม่ ิไดวิเคราะหผลกระทบ ความคุมคา และความเสี่ยงอยางรอบดาน
(๔) มีกลไกที่กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
(๕) มีกลไกแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน
(๑) ใหมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการ
แผนดินและการจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน และเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชน
(๒) ใหมกี ารบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน
เพื่อใหเปนระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและ
แผนกําลังคนภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ โดยตองดําเนินการ
ใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานที่แตกตางกัน
(๔) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให
ผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนา
ไดตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจ
และกระทําในสิ่งที่ถูกตอง โดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิด
สรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจ
โดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา
(๕) ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย
ตรวจสอบได และมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน
ค. ดานกฎหมาย
(๑) มีกลไกใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ
ที่ใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให
สอดคลองกับหลักสากล โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการ
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๙๒
เพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และไมสรางภาระแก
ประชาชนเกินความจําเปน เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรู มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักกฎหมาย
(๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อให
ประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก และสามารถเขาใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดงาย
(๔) จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย
ง. ดานกระบวนการยุติธรรม
(๑) ใหมกี ารกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ที่ชัดเจน เพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา และมีกลไกชวยเหลือประชาชน
ผูขาดแคลนทุนทรัพยใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได รวมตลอดทั้งการสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับ
การตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมในสังคม
(๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวาง
พนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝายใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ และสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกําหนดใหการ
สอบสวนตองใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตร และจัดใหมีบริการทางดานนิติวิทยาศาสตรมากกวา
หนึ่งหนวยงานที่มีอิสระจากกัน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการในการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมีทางเลือก
(๓) เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในกระบวนการยุติธรรม ใหมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
(๔) ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับหนาที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันวาขาราชการ
ตํารวจจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม ไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้ง และโยกยาย และการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยาย
ตองคํานึงถึงอาวุโสและความรูความสามารถประกอบกัน เพื่อใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีอิสระ ไมตกอยูใตอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน
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๙๓
จ. ดานการศึกษา
(๑) ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย
(๒) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๓) ใหมกี ลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
และอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง
ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสราง
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู
(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนได
ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว
โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
ฉ. ดานเศรษฐกิจ
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อให
ประเทศชาติและประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมี
ภูมิคุมกันที่ดี
(๒) สรางกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา เพิ่มพูน
รายไดของรัฐดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดทําและการใชจาย
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
(๔) สรางกลไกเพื่อสงเสริมสหกรณและผูประกอบการแตละขนาด
ใหมีความสามารถในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม
และวิสาหกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบ
อาชีพของประชาชน
ช. ดานอื่น ๆ
(๑) ใหมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรมและยั่งยืน
โดยคํานึงถึงความตองการใชน้ําในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ
สภาพภูมิอากาศประกอบกัน
(๒) จัดใหมีการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม รวมทั้งการตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแกไขปญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดิน
อยางเปนระบบ
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๙๔
(๓) จัดใหมีระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนดานอื่น ๆ ได
(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนไดรับสิทธิและประโยชนจาก
การบริหารจัดการ และการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน
(๕) ใหมีระบบการแพทยปฐมภูมิที่มแี พทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชน
ในสัดสวนที่เหมาะสม
มาตรา ๒๕๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรปู ประเทศ
ตามหมวดนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
ซึ่งอยางนอยตองมีวิธีการจัดทําแผน การมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกดาน ซึ่งตองกําหนดใหเริ่มดําเนินการปฏิรูปในแตละดานภายในหนึ่งปนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะบรรลุในระยะเวลาหาป
ใหดําเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใชบังคับภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ในระหวางที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไมมีผลใชบังคับ ใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการปฏิรูปโดยอาศัยหนาที่และอํานาจที่มีอยูแลวไปพลางกอน
มาตรา ๒๖๐ ในการแกไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. ดานกระบวนการ
ยุติธรรม (๔) ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมเปนที่ประจักษ
และไมเคยเปนขาราชการตํารวจมากอน เปนประธาน
(๒) ผูเปนหรือเคยเปนขาราชการตํารวจซึ่งอยางนอยตองมีผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติรวมอยูดวย มีจํานวนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เปนกรรมการ
(๓) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมเปนที่ประจักษ
และไมเคยเปนขาราชการตํารวจมากอน มีจํานวนเทากับกรรมการตาม (๒) เปนกรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสองแลว ถาการแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาว
ยังไมแลวเสร็จ ใหการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจดําเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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๙๕
มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ใหมีคณะกรรมการ
ที่มีความเปนอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและ
รางกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และใหคณะกรรมการดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ
และรางกฎหมายใหแลวเสร็จและเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในสองปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๖๒ ใหคณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๖๓ ในระหวางที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ ยังคงทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตอไป และใหสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทําหนาที่เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลําดับ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และใหสภานิติบัญญัติ
แหงชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติสิ้นสุดลงในวันกอนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แลว
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม รวมทั้งเหตุแหงการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามที่บัญญัติไว
สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) มาตรา ๙๘ ยกเวน (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
(๒) มาตรา ๑๐๑ ยกเวน
(ก) กรณีตาม (๖) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ ยกเวน (๓) (๑๒) (๑๓)
(๑๔) และ (๑๕)
(ข) กรณีตาม (๗) เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนเจาหนาที่
ของรัฐที่ปฏิบัติการตามหนาที่และอํานาจตามกฎหมายหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย และในสวนที่
เกี่ยวกับมาตรา ๑๘๔ (๑)
(๓) มาตรา ๑๐๘ ยกเวน ก. คุณสมบัติตาม (๓) และ (๔) และ ข. ลักษณะตองหาม
ตาม (๑) (๒) และ (๗) แตเฉพาะกรณีตาม (๑) นั้น ไมรวมสวนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๓) และ (๑๕)
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มิใหนํามาตรา ๑๑๒ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่หามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง
มิใหนํามาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ ขาราชการการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ หรือเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะรักษาความสงบแหงชาติตามมาตรา ๒๖๕ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตาม
มาตรานี้
ในระหวางที่สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแ ทนราษฎร และวุฒิสภา
ตามวรรคหนึ่ง ใหอํานาจของประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในระหวางที่สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หากมีตําแหนงวางลง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งผูมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามวรรคสอง เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติแทนก็ได
เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแต
จะไดพนจากตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๖๔ ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันกอนวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารับหนาที่ และใหนําความในมาตรา ๒๖๓
วรรคสาม มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม
รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แลว ตองไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่บัญญัติไวสําหรับรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ ยกเวน (๖) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘
(๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และตองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๗๐ ยกเวน (๓) และ (๔)
แตในกรณีตาม (๔) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และยกเวน
มาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑)
การดําเนินการแตงตั้งรัฐมนตรีในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ แตตองไมมีลักษณะตองหามตามวรรคสองดวย
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๙๗
ใหนําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖๕ ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารับหนาที่
ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติและคณะรักษาความสงบแหงชาติยังคงมีหนาที่และอํานาจตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๙ และใหถือวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาวในสวนที่
เกี่ยวกับอํานาจของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรักษาความสงบแหงชาติยังคง
มีผลใชบังคับไดตอไป
ใหนําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูดํารงตําแหนงในคณะรักษาความสงบแหงชาติดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖๖ ใหสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอน
เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกวาจะมีกฎหมายวาดวย
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๕๙
เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติจะปรับเปลี่ยนโครงสรางหรือวิธีการทํางานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให
การปฏิรูปประเทศตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได
ใหนําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖๗ ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๙๘
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๙ อยูปฏิบัติหนาที่ตอไป เพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ และเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะจัดทํา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ เพื่อให
สอดคลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และตองมุงหมายใหมีการขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และตองทําใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ที่เสนอตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเปนอันพนจากตําแหนง แตตอง
ไมชากวาวันพนจากตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรา ๒๖๓
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเกิดประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะขอใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้ง
กรรมการรางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ได แตรวมแลวตองไมเกินสามสิบคน
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดรับ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญแลว สภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแตละฉบับ ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใดไมแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบกับ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเสนอ
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๙๙
เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แลวเสร็จ ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ
ที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ถาศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ
ที่เกี่ยวของ หรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ใหแจงใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบ
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และใหสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนสิบเอ็ดคน ประกอบดวยประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองคกรอิสระที่เกี่ยวของ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และกรรมการรางรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมอบหมาย ฝายละหาคน
เพื่อพิจารณาแลวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
เพื่อใหความเห็นชอบ ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติไมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติไมถึงสองในสามดังกลาว
ใหถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบตามรางที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ
และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑
เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิใหกรรมการรางรัฐธรรมนูญดํารง
ตําแหนงทางการเมืองภายในสองปนับแตวันที่พนจากตําแหนงตามวรรคสอง
มาตรา ๒๖๘ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา
๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีผลใชบังคับแลว
มาตรา ๒๖๙ ในวาระเริ่มแรก ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน
สองรอยหาสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
ถวายคําแนะนํา โดยในการสรรหาและแตงตั้งใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณในดานตาง ๆ และมีความเปนกลาง
ทางการเมือง จํานวนไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสิบสองคน มีหนาที่ดําเนินการสรรหาบุคคล
ซึ่งสมควรเปนสมาชิกวุฒิสภา ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(ก) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดใหมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๐๗ จํานวนสองรอยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามมาตรา ๒๖๘ ไมนอยกวาสิบหาวัน แลวนํารายชื่อเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ
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๑๐๐
(ข) ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผูมีความรู
ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูป
ประเทศมีจํานวนไมเกินสี่รอยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากําหนด
แลวนํารายชื่อเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จไมชากวา
ระยะเวลาที่กําหนดตาม (ก)
(ค) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติคัดเลือกผูไดรับเลือกตาม (ก) จากบัญชี
รายชื่อที่ไดรับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหไดจํานวนหาสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสํารอง
จํานวนหาสิบคน โดยการคัดเลือกดังกลาวใหคํานึงถึงบุคคลจากกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง และให
คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ไดรับการสรรหาตาม (ข) ใหไดจํานวนหนึ่งรอยเกาสิบสี่คนรวมกับ
ผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนสองรอยหาสิบคน
และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อที่ไดรับการสรรหาตาม (ข) จํานวนหาสิบคน ทั้งนี้ ใหแลว
เสร็จภายในสามวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘
(๒) มิใหนําความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะตองหาม (๖) ในสวนที่เกี่ยวกับ
การเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับสรรหาตาม
(๑) (ข) และมิใหนําความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะตองหาม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑) และมาตรา
๑๘๕ มาใชบังคับแกผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง
(๓) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาตินํารายชื่อบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือก
ตาม (๑) (ค) จํานวนสองรอยหาสิบคนดังกลาวขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งตอไป และใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีพระบรมราชโองการ
แตงตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแตวันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง ถามีตําแหนง
วางลง ใหเลื่อนรายชื่อบุคคลตามลําดับในบัญชีสํารองตาม (๑) (ค) ขึ้นเปนสมาชิกวุฒิสภาแทน
โดยใหประธานวุฒิสภาเปนผูดําเนินการและเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
สําหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง เมื่อพนจากตําแหนงที่ดํารงอยูในขณะไดรับแตงตั้ง
เปนสมาชิกวุฒิสภาก็ใหพนจากตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาดวย และใหดําเนินการเพื่อแตงตั้งให
ผูดํารงตําแหนงนั้นเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนงแทน ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วาง อยูในตําแหนงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู
(๕) ในระหวางที่ยังไมมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารอง
ขึ้นเปนสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วางตาม (๔) หรือเปนกรณีที่ไมมีรายชื่อบุคคลเหลืออยู
ในบัญชีสํารอง หรือไมมีผูดํารงตําแหนงที่เปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง ไมวาดวยเหตุใด
ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู
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๑๐๑
(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ใหดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตาม
มาตรา ๑๐๗ ตอไป และใหนําความในมาตรา ๑๐๙ วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหนาที่และอํานาจตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว
ใหวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหนาที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีแจงความคืบหนาในการดําเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศตอรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน
รางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ใหเสนอและพิจารณาในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
รางพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหแจงใหประธานรัฐสภาทราบพรอมกับการเสนอ
รางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดแจงวาเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อ
ดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เห็นวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของแตละสภา อาจเขาชื่อกันรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหวินิจฉัย การยื่นคํารองดังกลาว
ตองยื่นกอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น
แลวเสร็จ
เมื่อประธานรัฐสภาไดรับคํารองตามวรรคสาม ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่อง
ตอคณะกรรมการรวม ซึ่งประกอบดวยประธานวุฒิสภาเปนประธาน รองประธานสภาผูแทนราษฎร
คนหนึ่ง ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ผูแทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหวางประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะ
เปนกรรมการ เพื่อวินิจฉัย
การวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมตามวรรคสี่ใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมดังกลาวใหเปนที่สุด และใหประธานรัฐสภาดําเนินการไปตาม
คําวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๒๗๑ ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙
การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรยับยั้งไวตามมาตรา ๑๓๗ (๒)
หรือ (๓) ใหกระทําโดยที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ถารางพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ
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๑๐๒
(๑) การแกไขเพิ่มเติมโทษหรือองคประกอบความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ
เฉพาะเมื่อการแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลใหผูกระทําความผิดพนจากความผิดหรือไมตองรับโทษ
(๒) รางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูวามีผลกระทบตอการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
อยางรายแรง
มติของที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาที่ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของรัฐสภา
มาตรา ๒๗๒ ในวาระเริ่มแรก เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามมาตรา ๒๖๘ แลว หากมีกรณีที่ไมอาจแตงตั้งนายกรัฐมนตรีจากผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ
ที่พรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา ๘๘ ไมวาดวยเหตุใด และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอตอประธาน
รัฐสภาขอใหรัฐสภามีมติยกเวนเพื่อไมตองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ
ที่พรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเชนนั้น ใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการประชุมรวมกัน
ของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาใหยกเวนได ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการตามมาตรา
๑๕๙ ตอไป โดยจะเสนอชื่อผูอยูในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา ๘๘ หรือไมก็ได
มาตรา ๒๗๓ ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับแลว การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาว ในระหวางเวลาที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรา ๒๖๗ การพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
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๑๐๓
ในระหวางที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามขอกําหนด
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยง
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗๔ ใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนองคกรตามมาตรา
๖๐ วรรคสาม และใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาวใหเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗๕ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎหมายดังกลาวใชบังคับ
มาตรา ๒๗๖ ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระดําเนินการใหมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ หากดําเนินการ
ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
พนจากตําแหนง
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระพนจาก
ตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปตามวรรคหนึ่งใหนับแตวันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระที่ตั้งขึ้นใหมเขารับหนาที่ และใหนําความในวรรคหนึ่ง
มาใชบังคับแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระที่ไดรับการแตงตั้ง
ขึ้นใหมดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗๗ นอกจากที่บัญญัติไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอกฎหมายเพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
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๑๐๔
ในระหวางทีย่ ังไมมีการปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายใหเปนไปตามมาตรา ๑๙๖
มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ ที่มีอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ทําหนาที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการ
อัยการตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม แลวแตกรณี ไปพลางกอน
ในระหวางที่ยังไมมีการปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายเพื่อใหเปนไปตามมาตรา
๒๔๘ วรรคสี่ หามมิใหพนักงานอัยการดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ
ในทํานองเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค
มุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนที่ปรึกษาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือดํารงตําแหนงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
มาตรา ๒๗๘ ใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหหนวยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดดําเนินการใหจัดทํารางกฎหมายที่จําเปนตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓
ใหแลวเสร็จและเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ และใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้น
ในกรณีที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน ใหคณะรัฐมนตรีกําหนด
ระยะเวลาที่แตละหนวยงานตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามความจําเปนของแตละหนวยงาน
แตทั้งนี้เมื่อรวมแลวตองไมเกินสองรอยสี่สิบวันตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง ใหคณะรัฐมนตรีสั่งใหหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นพนจากตําแหนง
มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ คําสั่ง และการกระทําของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติหรือของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใชบังคับตอไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไมวาเปนประกาศ คําสั่ง
หรือการกระทําที่มีผลใชบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ
ใหประกาศ คําสั่ง การกระทํา ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ คําสั่ง หรือการกระทํานั้น
เปนประกาศ คําสั่ง การกระทํา หรือการปฏิบัติที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช
บังคับโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ตอไป การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่งดังกลาว
ใหกระทําเปนพระราชบัญญัติ เวนแตประกาศหรือคําสั่งที่มีลักษณะเปนการใชอํานาจทางบริหาร
การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมใหกระทําโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี
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๑๐๕
บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๕๕๙ วาเปนการชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับ
กรณีดังกลาว ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย

ผูร ับสนองพระบรมราชโองการ
..............................................
นายกรัฐมนตรี
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