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คํานํา 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดบัญญัติใหมี
สภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น มีหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมทั้งฉบับ โดยใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางทุกขั้นตอน เม่ือ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว สภารางรัฐธรรมนูญไดเผยแพรใหประชาชนทราบและจัดใหมีการ
ออกเสียงประชามติเพ่ือใหความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซ่ึงประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมา
ใชบังคับ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสืบไป ซ่ึงไดมี
พระบรมราชโองการใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับน้ีขึ้นไว ณ วันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป 
 สํ านั กกรรมาธิการ  ๓  ซ่ึ ง ได รับมอบหมายใหปฏิบั ติหน าที่ ฝ าย เลขานุการ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เห็นวาเพื่อใหขาราชการฝายรัฐสภาและประชาชนทั่วไป ได
เห็นถึงความแตกตางระหวางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อยางชัดเจน และมีความเขาใจใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มากยิ่งขึ้น จึงไดดําเนินการจัดทํา
หนังสือ “ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ พรอมเหตุผลโดยสังเขป” โดยใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนหลักในการแสดงการแกไขเพ่ิมเติม แตจัดเรียงลําดับมาตราตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไดทําการศึกษา คนควาจากบันทึก
การประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและสภาราง
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือสรุปเหตุผลในการแกไขเพ่ิมเติมโดยสังเขปไวดวย 
 สํานักกรรมาธิการ ๓ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนในการศึกษา 
คนควาของขาราชการฝายรัฐสภาและประชาชนทั่วไป 
 
 
  คณะผูจัดทํา 
  มกราคม ๒๕๕๑ 



สารบัญ 
 
 หนา 
คํานํา (๓) 
 
ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ พรอมเหตุผลโดยสงัเขป ๙ 

 หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๑ - ๗) ๑๑ 
 

 หมวด ๒ พระมหากษัตรยิ (มาตรา ๘ - ๒๕) ๑๒ 
 

 หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา ๒๖ - ๖๙) ๒๐ 

  สวนที ่๑ บททัว่ไป (มาตรา ๒๖ - ๒๙) ๒๐ 

  สวนที ่๒ ความเสมอภาค (มาตรา ๓๐ - ๓๑) ๒๒ 

  สวนที ่๓ สิทธแิละเสรีภาพสวนบุคคล (มาตรา ๓๒ - ๓๘) ๒๓ 

  สวนที ่๔ สิทธใินกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๓๙ - ๔๐) ๒๖ 

  สวนที ่๕ สิทธใินทรัพยสิน (มาตรา ๔๑ - ๔๒) ๓๓ 

  สวนที ่๖ สิทธแิละเสรีภาพในการประกอบอาชีพ (มาตรา ๔๓ - ๔๔) ๓๔ 
  สวนที ่๗ เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน  
   (มาตรา ๔๕ - ๔๘) ๓๕ 
  สวนที ่๘ สิทธแิละเสรีภาพในการศึกษา (มาตรา ๔๙ - ๕๐) ๓๙ 
  สวนที ่๙ สิทธใินการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดกิารจากรัฐ 
   (มาตรา ๕๑ - ๕๕) ๔๐ 
  สวนที ่๑๐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน (มาตรา ๕๖ - ๖๒) ๔๒ 
  สวนที ่๑๑ เสรภีาพในการชมุนุมและการสมาคม (มาตรา ๖๓ - ๖๕) ๔๕ 
  สวนที ่๑๒ สิทธิชุมชน (มาตรา ๖๖ - ๖๗) ๔๗ 
  สวนที ่๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๘ - ๖๙) ๔๙ 
 
 หมวด ๔ หนาที่ของชนชาวไทย (มาตรา ๗๐ - ๗๔) ๕๐ 

 
 

(๕) 



 หนา 
 หมวด ๕ แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ (มาตรา ๗๕ - ๘๗) ๕๒ 
  สวนที ่๑ บททัว่ไป (มาตรา ๗๕ - ๗๖) ๕๒ 
  สวนที ่๒ แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๗๗) ๕๓ 
  สวนที ่๓ แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน (มาตรา ๗๘) ๕๔ 
  สวนที ่๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสขุ  
   การศึกษา และวัฒนธรรม (มาตรา ๗๙ - ๘๐) ๕๗ 
  สวนที ่๕ แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม (มาตรา ๘๑) ๖๐ 
  สวนที ่๖ แนวนโยบายดานการตางประเทศ (มาตรา ๘๒) ๖๒ 
  สวนที ่๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ (มาตรา ๘๓ - ๘๔) ๖๓ 
  สวนที ่๘ แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
   (มาตรา ๘๕) ๖๗ 
  สวนที ่๙ แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา  
   และพลังงาน (มาตรา ๘๖) ๖๙ 
  สวนที ่๑๐ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน (มาตรา ๘๗) ๗๐ 
 
 หมวด ๖ รัฐสภา (มาตรา ๘๘ - ๑๖๒) ๗๑ 
  สวนที ่๑ บททัว่ไป (มาตรา ๘๘ - ๙๒) ๗๑ 
  สวนที ่๒ สภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๙๓ - ๑๑๐) ๗๔ 
  สวนที ่๓ วุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ - ๑๒๑) ๙๗ 
  สวนที ่๔ บทที่ใชแกสภาทัง้สอง (มาตรา ๑๒๒ - ๑๓๕) ๑๐๘ 
  สวนที ่๕ การประชุมรวมกันของรัฐสภา (มาตรา ๑๓๖ - ๑๓๗) ๑๒๓ 
  สวนที ่๖ การตราพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
   (มาตรา ๑๓๘ - ๑๔๑)  ๑๒๖ 
  สวนที ่๗ การตราพระราชบญัญัติ (มาตรา ๑๔๒ - ๑๕๓) ๑๒๙ 
  สวนที ่๘ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  
   (มาตรา ๑๕๔ - ๑๕๕) ๑๔๓ 
  สวนที ่๙ การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน (มาตรา ๑๕๖ - ๑๖๒) ๑๔๖ 
 
 หมวด ๗ การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 
  (มาตรา ๑๖๓ - ๑๖๕)  ๑๕๐ 

 
 

(๖) 



 หนา 
 หมวด ๘ การเงิน การคลงั และงบประมาณ (มาตรา ๑๖๖ - ๑๗๐) ๑๕๕ 

 
 หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๗๑ – ๑๙๖) ๑๖๐ 

 
 หมวด ๑๐ ศาล (มาตรา ๑๙๗ - ๒๒๘) ๑๗๖ 
  สวนที ่๑ บททัว่ไป (มาตรา ๑๙๗ - ๒๐๓) ๑๗๖ 
  สวนที ่๒ ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๔ - ๒๑๗) ๑๘๑ 
  สวนที ่๓ ศาลยุติธรรม (มาตรา ๒๑๘ - ๒๒๒) ๑๙๔ 
  สวนที ่๔ ศาลปกครอง (มาตรา ๒๒๓ - ๒๒๗) ๑๙๘ 
  สวนที ่๕ ศาลทหาร (มาตรา ๒๒๘) ๒๐๒ 
 
 หมวด ๑๑ องคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๒๙ - ๒๕๘) ๒๐๒ 
  สวนที ่๑ องคกรอิสระตามรฐัธรรมนูญ (มาตรา ๒๒๙ - ๒๕๔) ๒๐๒ 
   ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๒๙ - ๒๔๑) ๒๐๒ 

   ๒. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (มาตรา ๒๔๒ - ๒๔๕) ๒๑๘ 

   ๓. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
   (มาตรา ๒๔๖ - ๒๕๑) ๒๒๓ 
   ๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (มาตรา ๒๕๒ - ๒๕๔) ๒๓๐ 
  สวนที ่๒ องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๕๕ - ๒๕๘) ๒๓๓ 
   ๑. องคกรอัยการ (มาตรา ๒๕๕) ๒๓๓ 

   ๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (มาตรา ๒๕๖ - ๒๕๗) ๒๓๔ 

   ๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (มาตรา ๒๕๘) ๒๓๘ 
 
 หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ (มาตรา ๒๕๙ - ๒๗๘) ๒๓๘ 
  สวนที ่๑ การตรวจสอบทรพัยสิน (มาตรา ๒๕๙ - ๒๖๔) ๒๓๙ 
  สวนที ่๒ การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
   (มาตรา ๒๖๕ - ๒๖๙) ๒๔๔ 
  สวนที ่๓ การถอดถอนจากตําแหนง (มาตรา ๒๗๐ - ๒๗๔) ๒๔๘ 
  สวนที ่๔ การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   (มาตรา ๒๗๕ - ๒๗๘) ๒๕๓ 
 

(๗) 



 หนา 
 หมวด ๑๓ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 
  (มาตรา ๒๗๙ - ๒๘๐) ๒๕๘ 
 
 หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา ๒๘๑ - ๒๙๐) ๒๖๐ 
 
 หมวด ๑๕ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๙๑) ๒๗๐ 
 
 บทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๙๒ - ๓๐๙) ๒๗๒ 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๒๙๕ 

 
บรรณานุกรม ๓๘๓ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา ๓๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘) 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ตารางความแตกตาง 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
พรอมเหตุผลโดยสังเขป 

 



  
 

๑๑ 

ตารางความแตกตาง 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

หมวด ๑  
บททั่วไป  

                          
 

ไมมีการแกไข 
 

 

 มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักร
อันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาว
ไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้น
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้  
 

 มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาว
ไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้น
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้  
 การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีศาล 
รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตอง
เปนไปตามหลักนิติธรรม 

 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะ 
รัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานของรัฐ ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่มีความเปนธรรม ซึ่งสามารถอธิบายและ
ใหเหตุผลได และไมอาจใชอํานาจรัฐโดยไมมีกฎหมาย

รองรับ อันเปนสาระสําคัญของหลักนิติธรรม  (rule of law) 

 มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง  

 มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับความ
คุมครอง  

 เพื่อใหคุมครองรวมไปถึงความเสมอภาคของ
บุคคลดวย 



  
 

๑๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด 
เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญ
นี้เสมอกัน  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใช
บังคับมิได  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๗ ในเมือ่ไมมีบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนญู
นี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  

 มาตรา ๗ ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
นี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

 แกไขถอยคําเพื่อความเหมาะสม 

หมวด ๒  
พระมหากษัตริย  

                          
 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๘ องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูใน
ฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได  
 ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริย
ในทางใด ๆ มิได  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ 
และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก  
 

ไมมีการแกไข  



  
 

๑๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนง
จอมทัพไทย  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรง
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานองคมนตรีคนหนึ่งและ
องคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปนคณะ
องคมนตรี  
 คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระ 
มหากษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย
ทรงปรึกษา และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๑๓ การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือ
การใหองคมนตรีพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราช
อัธยาศัย  
 ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งประธานองคมนตรีหรือใหประธาน
องคมนตรีพนจากตําแหนง  
 ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่น
พนจากตําแหนง  
 
 

ไมมีการแกไข  



  
 

๑๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๔ องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อื่นของรัฐ 
หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง และตองไม
แสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ  
 

 มาตรา ๑๔ องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อื่นของรัฐ 
หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง และตองไม
แสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ 

 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขชื่อ “ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา” เปน “ผูตรวจการแผนดิน” ตาม
รัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๑๕ กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตอง
ถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา 
ดังตอไปนี้  
 “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตย
ปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหา 
กษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อ
ประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทกุ

ประการ” 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๑๖ องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย 
ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง  
 

ไมมีการแกไข  



  
 

๑๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๗ การแตงตั้งและการใหขาราชการใน
พระองคและสมุหราชองครักษพนจากตําแหนง ใหเปนไป
ตามพระราชอัธยาศัย  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับ
อยูในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมได
ดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรง
แตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ หรือ
ในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือ
เพราะเหตุอื่น ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซึ่ง
สมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอ
รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ
แลว ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระ 
มหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการให
ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๒๐ ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา  

ไมมีการแกไข  



  
 

๑๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

๑๙ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน  
 ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับ
การแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน  
 ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง หรือในระหวางที่
ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
เปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะ
องคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธาน
องคมนตรีเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 
 มาตรา ๒๑ กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๑๙ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวย
ถอยคําดังตอไปนี้  
 “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจา

จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย (พระปรมาภิไธย) และจะ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ไมมีการแกไข  



  
 

๑๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรานี้ 
 มาตรา ๒๒ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ การ
สืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาลวา
ดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗  
 การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการ
สืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เปนพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริ
ประการใด ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาล
แกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้นทูลเกลาทูล 
กระหมอมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบ
และทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธานองคมนตรี
ดําเนินการแจงประธานรัฐสภาเพื่อใหประธานรัฐสภาแจง
ใหรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการและเมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได  
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการ
รับทราบตามวรรคสอง  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและ
เปนกรณีที่พระมหากษัตริยไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไว
ตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ แลว ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธาน

ไมมีการแกไข  



  
 

๑๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

รัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่อรับทราบและใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาท
ขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธาน
รัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ  
 ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่
พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตาม
วรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติ
วงศตามมาตรา ๒๒ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภา
เพื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนาม
พระราชธิดาก็ได เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ให
ประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรง
ราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภา
ประกาศใหประชาชนทราบ  
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการ
รับทราบตามวรรคหนึ่งหรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง 
 มาตรา ๒๔ ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญ
องคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรง
ราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๓ ใหประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการ
ชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงใน
ระหวางที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตาม
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหวางเวลาที่ประธาน

ไมมีการแกไข  



  
 

๑๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา 
๒๐ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคนั้น ๆ 
แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ทั้งนี้ 
จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองค 
ผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย  
 ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับ
การแตงตั้งไวและเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป
ตามวรรคหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธาน
องคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการ
ชั่วคราวไปพลางกอน  
 ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคตามวรรคหนึ่ง หรือทําหนาที่ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใชบังคับ 
 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตอง
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 
๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง 
และอยูในระหวางที่ไมมีประธานองคมนตรีหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูเลือก
องคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหนาที่ประธานองคมนตรี หรือ
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แลวแตกรณี 

ไมมีการแกไข  



  
 

๒๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

                          
 

ไมมีการแกไข  

 สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุก
องคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรง
ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความ
กฎหมายทั้งปวง  

 มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และรวมทั้งองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช
บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง 

 เพื่อความถูกตองและสอดคลองกับที่ไดบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ 
หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 

 มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ 
หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 

 แกไขหลักการเดิมของหมวดสิทธิและเสรีภาพ
ซึ่งเคยกําหนดใหการใชสิทธิและเสรีภาพตองเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ โดยใหสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
ทันทีไมตองรอใหมีกฎหมายบัญญัติขึ้นเสียกอน จึงตัด

ขอความเดิมที่เคยบัญญัติวา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย



  
 

๒๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
นี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช
สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได  

 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
นี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช
สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 
 บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐ
ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง  หากการใช
สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหง
การใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ให
การใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และ
ชวยเหลือจากรัฐ ในการใชสิทธิตามความในหมวดนี้ 

บัญญัติ” ในมาตราตาง ๆ ออก และบัญญัติสาระแหงสิทธิ
และเสรีภาพไวในเนื้อหาของแตละมาตราแทน  จึงตอง
ปรับปรุงมาตรานี้เพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางศาล
เพื่อเรียกรองใหรัฐปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพไดโดยตรง แมจะยังไมมีกฎหมายบัญญัติไว แต
ถาเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดเพื่อชวยเหลือ
หรือสนับสนุนการใชสิทธิเสรีภาพไวแลวใหเปนไปตาม
กฎหมายนั้น 

 มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการ
ที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการ
ทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญตัิ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใช
บังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม  

 มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได  
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการ
ทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใช
บังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม 

 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกระทําได
เทาที่จําเปน และในการนําไปใชกับกฎที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายทั้งปวงนั้น คําวา 

“กฎ” หมายความรวมถึง กฎหมายลําดับรองที่ออกโดย
ฝายบริหาร ซึ่งอาศัยอํานาจตามกฎหมายระดับพระราช 
บัญญัติทุกประเภท เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 



  
 

๒๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 สวนที่ ๒ 
ความเสมอภาค 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและ
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะ
เหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได  
 มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
สงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับ
บุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตามวรรคสาม 

 มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและ
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะ
เหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได  
 มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
สงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับ
บุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม
วรรคสาม 

 เพื่อใหการคุมครองเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมครอบคลุมไปถึงผูพิการดวย 

 มาตรา ๖๔ บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ 
เจาหนาที่อื่นของรัฐ พนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานหรือ
ลูกจางขององคการของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดใน
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม

 มาตรา ๖๔๓๑ บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ 
เจาหนาที่อื่นของรัฐ พนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานหรือ
ลูกจางขององคการองคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดใน
กฎหมายหรือกฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม

 นํามาบัญญัติในหมวดนี้ เนื่องจากบทบัญญัติใน
มาตรานี้เกี่ยวกับความเสมอภาคที่บุคคลซึ่งอยูในตําแหนง

หรือสถานะดังกลาว ยอมมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับ
บุคคลทั่วไป และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณจริยธรรม 

ถือวาเปนขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งรวมอยูในความหมาย
ของคําวาขาราชการอยูแลว 

 สวนที่ ๓ 
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและรางกาย  
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวย
วิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการ
ลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปน
การลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตาม
ความในวรรคนี้  
 การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทํา
ใดอันกระทบตอสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 มาตรา ๓๑๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและรางกาย  
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวย
วิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการ
ลงโทษประหารชีวิตตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่
กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดราย
หรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี ้ 
 การจับและการคุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการ
กระทําใดอันกระทบตอสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงมี
คําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได  เวนแตมี
เหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่น

 เพื่อใหครอบคลุมถึงการลงโทษตามคําพิพากษา
ของศาลที่อาจกระทบตอชีวิตและรางกายทุกกรณี และใน
กรณีที่กระทบสิทธิและเสรีภาพหรือรางกาย การจับและ
การคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมาย
ของศาลหรือมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งไดมีการ
เพิ่มเติมเรื่องการรับรองการใชสิทธิทางศาล เพื่อใหการ
ดําเนินคดีอาญากับบุคคลของเจาหนาที่รัฐตองเปนไปโดย
ชอบดวยกฎหมายโดยกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย 

(Due process of law) และตองดําเนินการแกไขเยียวยา
ใหกับบุคคลดังกลาวโดยไมชักชา 
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ใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหสั่ง
ระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวานั้น รวมทั้งจะกําหนด
วิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ดวยก็ได 

 มาตรา ๓๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน  
 บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยู
อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปใน
เคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง 
หรือการตรวจคนเคหสถานจะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 มาตรา ๓๕๓๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
 บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยู
อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปใน
เคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง 

หรือการตรวจคนเคหสถาน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอม
ของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานหรือในที่รโหฐาน 
จะกระทํามิได  เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุ
อยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 หลักการคงเดิม แตนําเรื่องการคนตองมีหมาย
ของศาลมาบัญญัติเพิ่มเติมไว 

 มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทาง
และมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะ
เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว 
 การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอก
ราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามา
ในราชอาณาจักร จะกระทํามิได  

 มาตรา ๓๖๓๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทาง
และมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร 
 การจาํกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย เฉพาะ
เพื่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว 
 การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอก
ราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาใน
ราชอาณาจักร จะกระทํามิได 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 
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 มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับ
ความคุมครอง  
 การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือ
ภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิด
หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแต
กรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน  

 มาตรา ๓๔๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือตลอดจนความเปนอยูสวนตัว ยอม
ไดรับความคุมครอง  
 การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึง่ขอความหรือ
ภาพไมวาดวยวธิีใดไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือ
กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 
หรือความเปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปน
ประโยชนตอสาธารณชนสาธารณะ 
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการ
แสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับ
ตน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 ขยายขอบเขตการคุมครองการเปดเผยขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลใหคุมครองถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ที่อยูนอกเหนือความครอบครองของรัฐ โดยใหกําหนด
รายละเอียดของขอบเขตการคุมครองดังกลาวไวใน
กฎหมาย 

 มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย  
 การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่
บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใด
เพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมี
ติดตอถึงกันจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของ
รัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  

 มาตรา ๓๗๓๖ บุคคลยอมมีเสรภีาพในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย  
 การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่
บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้ง การกระทําดวยประการอื่นใด
เพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมี
ติดตอถึงกัน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของ
รัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๓๘ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการ
ถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา 
และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือ

 มาตรา ๓๘๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณใน
การถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง
ศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม  

 คงหลักการเดิมโดยเพิ่มคําวา “ศาสนธรรม”  
เพื่อใหครอบคลุมถึงการคุมครองการประพฤติ การปฏิบัติ 



  
 

๒๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปน
ปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 ในการใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหนึ่ง บุคคล
ยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปน
การรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุ
ที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา 
หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น  

ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน 
เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการ
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 ในการใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหนึ่ง บุคคล
ยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปน
การรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุ
ที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา 
หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น 

ตามหลักศีลธรรมอันดีทั้งหมด ไมวาจะมีการบัญญัติเปน
ลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม 

 มาตรา ๕๑ การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมี
มาเปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยู
ในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาที่มี
ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก  

 มาตรา ๕๑๓๘ การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมี
มาเปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยู
ในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาที่มี
ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 สวนที่ ๔ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๓๒ บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวน
แตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํา

 มาตรา ๓๒๓๙  บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา 
เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํา

 นําความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 



  
 

๒๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

นั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะ
ลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่
ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได  
 มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอน
วาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด  
 กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใด
ไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผดิมิได 

นั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลง
แกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใช
อยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได 
 ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหา
หรือจําเลยไมมีความผิด 
 กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดได
กระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได 
 มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
 กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดได

กระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา

ความผิดมิได 

มาบัญญัติรวมไวดวยกัน เนื่องจากเนื้อหามีความ
สอดคลองกัน 

 มาตรา ๒๓๗ ในคดีอาญา การจับและคุมขัง
บุคคลใด จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล 
หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยาง
อื่นใหจับไดโดยไมมีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผูถูก
จับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหง
การจับ โดยไมชักชา กับจะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติ
หรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก และผูถูกจับ
ซึ่งยังถูกควบคุมอยู ตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่ทําการของ
พนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาวามีเหตุที่จะขังผูถูก

 มาตรา ๒๓๗๔๐ ในคดีอาญา การจับและคุมขัง
บุคคลใด จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล 
หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยาง

อื่นใหจับไดโดยไมมีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผูถูก
จับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหง

การจับ โดยไมชักชา กับจะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติ
หรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก และผูถูกจับ
ซึ่งยังถูกควบคุมอยู ตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปด

ชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่ทําการของ

พนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาวามีเหตุที่จะขังผูถูก

 ปรับปรุงจากมาตรา ๒๓๗ ถึงมาตรา ๒๔๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
โดยไมบัญญัติรายละเอียดไวในรัฐธรรมนูญอีก เนื่องจาก
ไดนําไปบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและกฎหมายที่เกี่ยวของแลว และหากยังคงบัญญัติ
ไวในรฐัธรรมนูญจะทําใหการปรับปรุงเพื่อเพิ่มสิทธิและ
เสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมจะกระทําไดยาก แตได
บัญญัติสาระสําคัญของสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนจะไดรับใน
กระบวนการยุติธรรมใหครบถวน รวมถึงการเพิ่มหลักการ

เกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  (access to 



  
 

๒๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

จับไวตามกฎหมายหรือไม เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุ
จําเปนอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเมื่อ  
 (๑) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะได
กระทําความผิดอาญารายแรงที่มีอัตราโทษตามที่
กฎหมายบัญญัติ หรือ  
 (๒) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะได
กระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นจะ
หลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุ
อันตรายประการอื่น ดวย  
 มาตรา ๒๓๘ ในคดีอาญา การคนในที่รโหฐาน
จะกระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมี
เหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๓๙ คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็วและจะ
เรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกัน
ตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวโดยเฉพาะใน
กฎหมาย และตองแจงเหตุผลใหผูตองหาหรือจําเลยทราบ
โดยเร็ว 
 สิทธิที่จะอุทธรณคัดคานการไมใหประกัน ยอม
ไดรับความคุมครองตามที่กฎหมายบัญญัติ  

จับไวตามกฎหมายหรือไม เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุ
จําเปนอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเมื่อ  
 (๑) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนัน้นาจะไดกระทํา
ความผิดอาญารายแรงที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หรือ  
 (๒) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนัน้นาจะไดกระทํา
ความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นจะหลบหนี 
หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตราย
ประการอื่น ดวย 
 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี ้
 (๑) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย 
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  
 (๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอย
ตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการไดรับการพิจารณาโดย
เปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยาง
เพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐาน
ของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการ
พิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบ
องคคณะ และการไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คํา
พิพากษา หรือคําสั่ง 
 (๓) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการ
พิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม 

justice) ใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ไดสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม เพื่อเปน
หลักประกันแหงสิทธิ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ จะมีสิทธิไดรับความคุมครองในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม โดยเฉพาะในคดีที่
เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ และจะตองมีการตรา
กฎหมายเพื่อกําหนดรายละเอียดในแตละเรื่องตาม
ขอบเขตที่กําหนดไว ซึ่งจะสามารถทําการปรับปรุงเรื่อง
การคุมครองประชาชนใหมีความเหมาะสมไดเมื่อมี
เหตุการณเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อใหผูตองหาหรือ
จําเลยไดรับความยุติธรรมในกระบวนพิจารณาคดีอาญา 
และเพื่อใหคูความในคดีแพงมีสิทธิไดรับความเสมอภาค
ในการตอสูคดีมากขึ้น 



  
 

๒๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 บุคคลผูถูกควบคุม คุมขัง หรือจําคุก ยอมมีสิทธิ
พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และมีสิทธิ
ไดรับการเยี่ยมตามสมควร  
 มาตรา ๒๔๐ ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลใน
คดีอาญาหรือในกรณีอื่นใด ผูถูกคุมขังเอง พนักงาน
อัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง มี
สิทธิรองตอศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาวาการ
คุมขังเปนการมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี้ 
ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถาเห็นวาคํา
รองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมา
ศาลโดยพลัน และถาผูคุมขังแสดงใหเปนที่พอใจของศาล
ไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ใหศาลสั่ง
ปลอยตัวผูถูกคุมขังไปทันที  
 มาตรา ๒๔๑ ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลย
ยอมมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีดวย
ความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม  
 ในชั้นสอบสวน ผูตองหามีสิทธิใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได  
 ผูเสียหายหรือจําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิ
ตรวจหรือคัดสําเนาคําใหการของตนในชั้นสอบสวนหรือ
เอกสารประกอบคําใหการของตน เมื่อพนักงานอัยการได
ยื่นฟองคดีตอศาลแลว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 

 (๔) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวน
ไดเสีย หรือพยานในคด ีมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมใน
การดําเนินการตามกระบวนการยตุิธรรม รวมทั้งสิทธิในการ
ไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการ
ไมใหถอยคาํเปนปฏิปกษตอตนเอง 
 (๕) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานใน
คดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง และความชวยเหลือที่
จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ  สวนคาตอบแทน คาทดแทน 
และคาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 (๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับ
การปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 
 (๗) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม 
โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือได
รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือ
ในทางคดจีากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 
 (๘) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ
ทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ 
 มาตรา ๒๓๘ ในคดีอาญา การคนในที่รโหฐานจะ
กระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรอืหมายของศาล หรือมีเหตุ 
 



  
 

๓๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม
ฟองแลว ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวนไดเสีย ยอมมี
สิทธิขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา ๒๔๒ ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหา
ทนายความใหตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผูถูก
ควบคุมหรือคุมขังไมอาจหาทนายความได รัฐตองให
ความชวยเหลือโดยจัดหาทนายความใหโดยเร็ว  
 ในคดีแพง บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ
ทางกฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา ๒๔๓ บุคคลยอมมีสิทธิไมใหถอยคํา
เปนปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําใหตนถูกฟองคดีอาญา 
 ถอยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่น
สัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน ใชกาํลังบังคับ หรือ
กระทําโดยมิชอบประการใด ๆ ไมอาจรับฟงเปนพยาน 
หลักฐานได  
 มาตรา ๒๔๔ บุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญามี
สิทธิไดรับความคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และ
คาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  

ใหคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๓๙ คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยใน
คดอีาญาตองไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็วและจะเรียก

หลักประกันจนเกินควรแกกรณมีิได การไมใหประกันตอง
อาศัยเหตุตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมาย 
และตองแจงเหตุผลใหผูตองหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว 
 สิทธิที่จะอุทธรณคัดคานการไมใหประกัน ยอม
ไดรับความคุมครองตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 บุคคลผูถูกควบคุม คุมขัง หรือจําคุก ยอมมีสิทธิ

พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และมีสิทธิ

ไดรับการเยี่ยมตามสมควร  
 มาตรา ๒๔๐ ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลใน

คดีอาญาหรือในกรณีอื่นใด ผูถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ 

หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง มีสิทธิรองตอ
ศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาวาการคุมขังเปน

การมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี้ ใหศาล
ดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถาเห็นวาคํารองนั้นมี

มูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดย
พลัน และถาผูคุมขังแสดงใหเปนที่พอใจของศาลไมไดวา

การคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ใหศาลสั่งปลอยตัว 

ผูถูกคุมขังไปทันที  
 



  
 

๓๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๒๔๕ บุคคลซึ่งเปนผูเสียหายในคดีอาญา
มีสิทธิไดรับความคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และ
คาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 บุคคลใดไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือแก
รางกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของ
ผูอื่นโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น 
และไมมีโอกาสไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น 
บุคคลนั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจาก
รัฐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๔๖ บุคคลใดตกเปนจําเลยใน
คดีอาญาและถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี หาก
ปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริง
ฟงเปนยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการ
กระทําของจําเลยไมเปนความผดิ บุคคลนั้นยอมมีสิทธิ
ไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร ตลอดจน
บรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา ๒๔๗ บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคํา
พิพากษาอันถึงที่สุด บุคคลนั้น ผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงาน
อัยการ อาจรองขอใหมีการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมได และ
หากปรากฏตามคําพิพากษาของศาลที่รื้อฟนคดีขึ้นพิจารณา
ใหมวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด บุคคลนั้นหรือ

 มาตรา ๒๔๑ ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลย
ยอมมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีดวย

ความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม  
 ในชั้นสอบสวน ผูตองหามีสิทธิใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได  
 ผูเสียหายหรือจําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิตรวจ

หรือคัดสําเนาคําใหการของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสาร

ประกอบคําใหการของตน เมื่อพนักงานอัยการไดยื่นฟอง

คดีตอศาลแลว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม

ฟองแลว ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวนไดเสีย ยอมมี

สิทธิขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของ

พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา ๒๔๒ ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหา

ทนายความใหตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผูถูก

ควบคุมหรือคุมขังไมอาจหาทนายความได รัฐตองใหความ
ชวยเหลือโดยจัดหาทนายความใหโดยเร็ว  
 ในคดีแพง บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ
ทางกฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา ๒๔๓ บุคคลยอมมีสิทธิไมใหถอยคําเปน
ปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําใหตนถูกฟองคดีอาญา 



  
 

๓๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ทายาทยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร 
ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแหงคําพิพากษานั้น
คืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

 ถอยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่น
สัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือ

กระทําโดยมิชอบประการใด ๆ ไมอาจรับฟงเปน
พยานหลักฐานได  
 มาตรา ๒๔๔ บุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญามีสทิธิ
ไดรับความคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และคาตอบแทนที่

จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา ๒๔๕ บุคคลซึ่งเปนผูเสียหายในคดีอาญา
มีสิทธิไดรับความคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และ

คาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  
 บุคคลใดไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือแก

รางกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของ

ผูอื่นโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น 
และไมมีโอกาสไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น 

บุคคลนั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจาก

รัฐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
 มาตรา ๒๔๖ บุคคลใดตกเปนจําเลยในคดีอาญา
และถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคํา

พิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา

จําเลยมิไดเปนผูกระทําความผดิ หรือการกระทําของจําเลย
ไมเปนความผิด บุคคลนั้นยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและ 
 



  
 

๓๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

คาใชจายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะ
การนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๔๗ บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคํา
พิพากษาอันถึงที่สุด บุคคลนั้น ผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงาน

อัยการ อาจรองขอใหมีการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมได และ

หากปรากฏตามคําพิพากษาของศาลที่รื้อฟนคดีขึ้นพิจารณา

ใหมวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด บุคคลนั้นหรือ
ทายาทยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร 
ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแหงคําพิพากษานั้นคืน 

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
 สวนที่ ๕ 

สิทธิในทรัพยสิน 
                          

 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอม
ไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิ
เชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของ
บุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๔๘๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอม
ไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิ
เชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของ
บุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหารมิทรัพยจะกระทาํ
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการอนัเปนสาธารณูปโภค การอันจาํเปนในการ

 มาตรา ๔๙๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอัน
จําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาต ิ

 เพิ่มคําวา “กิจการของรัฐ” เนื่องจากเกรงวาจะมี
การเวนคืนเพื่อนําไปใชในกิจการของภาคธุรกิจเอกชน 
และเพิ่มความคุมครองรวมถึงการอนุรักษโบราณสถาน
และแหลงทางประวัติศาสตรดวย รวมทั้งคุมครองให



  
 

๓๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ปองกันประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาต ิการผังเมือง 
การสงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการ
เกษตรหรือการอตุสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปน
ธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสทิธิบรรดาที่
ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  
 การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตอง
กําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกัน
ตามปกติ การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย
และความเสียหายของผูถูกเวนคืน  
 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุ 
ประสงคแหงการเวนคืนและกาํหนดระยะเวลาการเขาใช
อสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดมิหรือทายาท 
 การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือ
ทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใช
ไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

การผังเมอืง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การ
อนุรักษโบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร หรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปน
ธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสทิธิบรรดาที่
ไดรับความเสียหายในจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  
 การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกําหนดให
อยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติใน
ทองตลาด การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย และ
ความเสียหายของผูถูกเวนคืน และประโยชนที่รัฐและผูถูก
เวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน 
 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุ 
ประสงคแหงการเวนคืนและกาํหนดระยะเวลาการเขาใช
อสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดมิหรือทายาท  
 การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาท
ตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป ให
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ประชาชนไดรับคาทดแทนจากรัฐที่เปนธรรมขึ้นจากการ
เวนคืนที่ดิน โดยใหคํานวณจากราคาปกติในทองตลาด 
การไดมา สภาพที่ตั้ง ความเสียหายของผูถูกเวนคืน และ
คํานึงถึงประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืนจะไดรับจากการใช
สอยที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้น 

 สวนที่ ๖ 
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 



  
 

๓๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรม  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะ
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค 
การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การ
ผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือ
ขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน  

 มาตรา ๕๐๔๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรม  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวน
แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การ
จัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผัง
เมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิ
ภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความ
ไมเปนธรรมในการแขงขัน  

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

  มาตรา ๔๔ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกัน
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้ง
หลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและ
เมื่อพนภาวะการทํางาน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 เพิ่มสิทธิของบุคคลที่จะไดรับหลักประกันจากรัฐ
ในการทํางานของตนใหเปนไปโดยความปลอดภัยและมี
สวัสดิภาพ รวมทั้งการไดรับหลักประกันในการดํารงชีพที่
ไดรับมาตรฐานทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะ 
การทํางานจากรัฐตามที่รัฐจะไดตรากฎหมายกําหนด
รายละเอียดในการไดรับสิทธิดังกลาวของบุคคลตอไป 

 สวนที่ ๗ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 
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 มาตรา ๓๙ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา 
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  
 การจาํกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามไิด 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ 
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความ
เปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรอืสุขภาพของประชาชน  
 การสั่งปดโรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือ
สถานีวิทยุโทรทัศน เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะ
กระทํามิได  
 การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจ
กอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ วิทยุกระจาย 
เสียง หรือวิทยุโทรทัศน จะกระทํามิได เวนแตจะกระทํา
ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงครามหรือการ
รบ แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามความในวรรคสอง  
 เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น
ตองเปนบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือ 
พิมพหรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได 

 มาตรา ๓๙๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา 
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ 
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความ
เปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  
 การสั่งปดโรงกิจการหนังสือพิมพ สถานี
วิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศนสื่อมวลชนอื่น
เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได  
 การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเสนอ
ขาวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางสวน หรือ
การแทรกแซงดวยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตาม
มาตรานี้ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง 
 การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจ
กอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศนสื่อมวลชนอื่น จะกระทํามิได เวนแตจะ
กระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงครามหรือ 
 

 เพิ่มเติมการคุมครองสิทธิที่รัฐจะสั่งหามหรือ
แทรกแซงดวยประการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพในการ
เสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ รวมทั้ง
สื่อมวลชนอื่นทุกประเภท มิได เพื่อเปนหลักประกันใน
การประกอบวิชาชีพของหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นที่
จะไมถูกครอบงําโดยรัฐ ซึ่งจะทําใหการเสนอขาวหรือให
ความเห็นเปนไปโดยอิสระ และสามารถตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ เพื่อเปนขอมูลใหประชาชนไดรับทราบความ
เปนจริง 
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การรบ แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามความในวรรคสอง  
 เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น
ตองเปนบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นเพื่ออุดหนุน
กิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะ
กระทํามิได 

 มาตรา ๔๑ พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่
ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความ
คิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยู
ภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอ
จรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ  
 ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพ
เชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๔๑๔๖ พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่
ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอ
ขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ 
โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอ
จรรยาบรรณจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิ
จัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิ เสรีภาพและความเปนธรรม  
รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ 
 ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพ
เชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง 
 การกระทําใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของ
กิจการ อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอขาวหรือ

 เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจกันในองคกรวิชาชีพอัน
เปนการปองกันการทํางานของสื่อ ซึ่งอาจกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ตลอดจนเพิ่มกรณีการหามผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของกิจการ
กระทําการใด ๆ ไมวาในทางตรงหรือทางออมอันเปนการ
ขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอขาว หรือแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นสาธารณะของพนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่
ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน หรอืสื่อมวลชนอื่น ใหถือวาเปนการจงใจใชอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ  เวนแตการแทรกแซง
หรือขัดขวางการนําเสนอขาวหรือการแทรกแซงการเสนอ
ขาวของสื่อมวลชนเปนไปเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
จริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อใหการนําเสนอ
ขาวหรือการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ เชน 
การเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานของ
รัฐบาลที่มีผลกระทบตอประชาชนโดยรวมสามารถกระทําได
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แสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวาเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่โดย
มิชอบและไมมีผลใชบังคับ  เวนแตเปนการกระทําเพื่อให
เปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ 

โดยปราศจากการแทรกแซงหรือการใชอิทธิพลครอบงําของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือหนวยงานของรัฐ อันเปน
มาตรการคุมครองผูปฏิบัติงานในสื่อมวลชนใหมีผลบังคับได
อยางแทจริง 

 มาตรา ๔๐ คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ  
 ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรร
คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน
สาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

 มาตรา ๔๐๔๗ คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ  
 ใหมีองคกรของรฐัที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่
จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน
สาธารณะอื่น รวมทั้งและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะ 
 การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมี
มาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการควบรวม การครองสิทธิขาม
สื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือ
โดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการ
รับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่
หลากหลายของประชาชน 

 กําหนดใหมีองคกรที่เปนอิสระองคกรหนึ่ง เพื่อ
ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม 
เพื่อใหสามารถดูแลในภาพรวมของการใชประโยชนจาก
คลื่นความถี่ และจัดสรรใหภาคประชาชนไดมีสิทธิในการ
ดําเนินการสื่อมวลชนที่เปนสาธารณะได รวมทั้งตองมี
มาตรการมิใหมีการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อ หรือ
การครอบงําสื่อ เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดเขาแทรกแซงสื่อ
ในการนําเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นโดยสจุริต 
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  มาตรา ๔๘  ผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองจะเปน
เจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ วิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม มิได ไมวาใน
นามของตนเองหรือใหผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน 

หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมที่สามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานอง
เดียวกับการเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาว 

 เพื่อมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใชอํานาจ
ครอบงําสื่อตาง ๆ ไมวาจะทางตรงหรือทางออม 

 สวนที่ ๘ 
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๔๓ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  
 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมี
สวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและ
เอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ยอมไดรับความ
คุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๔๓๔๙ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัด
ใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย  
 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมี

สวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะ
ยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนบัสนุนจาก
รัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและ
หรือเอกชนภายใตการกํากับดูแล การศึกษาทางเลือกของ
รัฐประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอด

 กําหนดบทบาทของรัฐที่จะตองจัดใหมีการศึกษา
และใหหลักประกันดานคุณภาพของการศึกษา โดยรัฐมี
หนาที่ตองใหการสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรในการ
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งทําให 
ผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะ

ยากลําบากสามารถเขาถึงการศึกษา (access to education) 
อยางเทาเทียมผูอื่น ตลอดจนเพื่อใหรัฐคุมครองและ
สงเสริมการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรอืเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง 
และการเรียนรูตลอดชีวิต อยางเหมาะสม สวนเรื่องการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
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ชีวิต ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
และสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 

ทองถิ่นและเอกชน ไมใชเรื่องสิทธิของประชาชนแตละคน
โดยตรง จึงไดนําไปบัญญัติไวในหมวด ๕ แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม 
การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 

 มาตรา ๔๒ บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ  
 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย 
และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ ยอมไดรับ
ความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมือง
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

 มาตรา ๔๒๕๐ บุคคลยอมมีเสรภีาพในทางวิชาการ  
 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และ
การเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ ยอมไดรับความ
คุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 สวนที่ ๙ 
สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๕๒ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
บริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิ
ไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของ
รัฐโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไป
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมดวย
เทาที่จะกระทําได  
 

 มาตรา ๕๒๕๑ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรบั
บริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน และผูยากไร
มีสิทธิไดรับการรกัษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของ
รัฐโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ  
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการทางสาธารณสุข
ของจากรัฐซึ่งตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย
จะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมี

สวนรวมดวยเทาที่จะกระทําได  
 
 

 กําหนดใหรัฐใหหลักประกันแกประชาชนในการ
เขาถึงระบบสาธารณสุข  เพื่อคุมครองสิทธิของประชาชน
ในการไดรับการดูแลดานสาธารณสุขอยางเหมาะสม 
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สวนการสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการ
สาธารณสุขไดยายไปบัญญัติในหมวด ๕ แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม 
การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อใหเขาใจ
ชัดเจนขึ้นวา มาตรานี้เปนเรื่องสิทธิของบุคคลที่จะไดรับ
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 การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตอง
จัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทันตอเหตุการณ 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตอ
อันตรายจากรัฐตองจัดใหแกประชาชนอยางเหมาะสมโดยไมคิด
มูลคาเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ ทั้งนี ้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

การคุมครอง รวมทั้งเพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที จึงได
ตัดคําวา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออก 

 มาตรา ๕๓ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว 
มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและ
การปฏิบัติอันไมเปนธรรม  
 เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการ
เลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  

 มาตรา ๕๓๕๒ เด็กและเยาวชน และบุคคลใน
ครอบครัวมีสิทธิในการอยูรอดและไดรับความคุมครองการ
พัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยรัฐจากการใชความรุนแรง
คํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและการปฏิบัติอันไมเปน
ธรรมเยาวชนเปนสําคัญ 
 เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิ
ไดรับความคุมครองจากรัฐ ใหปราศจากการใชความรุนแรง
และการปฏิบัติอันไมเปนธรรม  ทั้งมีสิทธิไดรับการบําบัด
ฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาว 
 การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน 

และบุคคลในครอบครัว จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและ
รักษาไวซึ่งสถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของ
บุคคลนั้น 
 เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการ
เลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 

 เพิ่มการคุมครองแกเด็กและเยาวชนใหไดรับ
หลักประกันในการอยูรอด การพัฒนาอยางรอบดาน ทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ ตลอดจนเด็ก 
เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว จะไดรับความ
คุมครองจากความรุนแรง และมีสิทธิไดรับการฟนฟูจาก
ผลของความรุนแรงดังกลาว รวมทั้งการหามแทรกแซง
และจํากัดสิทธ ิเพื่อใหสถาบันครอบครัวไดรับการดูแล
อยางอบอุนและมีการคุมครองโดยกฎหมายอยางครบถวน 
 



  
 

๔๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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 มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
และไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับความ
ชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๕๔๕๓ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
และไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ 
สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และ
ความชวยเหลืออื่นที่เหมาะสมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

 เพิ่มสิทธิใหผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการ
ยังชีพ จะไดรับความชวยเหลือทั้งสวัสดิการ สิ่งอํานวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออื่น ๆ 
อยางสมศักดิ์ศรีและเหมาะสมจากรัฐ 
 

 มาตรา ๕๕ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มี
สิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและ
ความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๕๕๕๔ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มี
สิทธิไดรับเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอํานวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออื่นที่
เหมาะสมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสม
จากรัฐ 

 เพื่อใหบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพไดรับสิทธิ
ในสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ 
และความชวยเหลือจากรัฐอยางแทจริง โดยใหครอบคลุม
ถึงบุคคลวิกลจริต เพราะถือเปนบุคคลที่อยูในสถานะ
ยากลําบากเชนเดียวกับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในหนาที่ของรัฐที่จะตองใหความ
ชวยเหลือแกบุคคลตามมาตรานี้อยางเหมาะสม 

  มาตรา ๕๕  บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายได
เพียงพอแกการยังชีพ ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ 

 เพิ่มสิทธิของบุคคลในการไดรับความคุมครอง
การไมมีที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ 
ในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐอยางเหมาะสม 

 สวนที่ ๑๐ 
สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๕๘ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

 มาตรา ๕๘๕๖ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและ
เขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน

 เพื่อใหบุคคลมีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสาร
สาธารณะไดมากขึ้น และเพื่อเปนการประกันสิทธิของ 
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เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของ
รัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึง
ไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  

ทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบ
ตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือ
สวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือ
เปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

บุคคลในเรื่องขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความครอบครอง
ของรัฐ ใหไดรับความคุมครองดวย 

 มาตรา ๕๙ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง 
และเหตุผล จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย
สําคัญอื่นใดที่เกีย่วกับตนหรือชมุชนทองถิ่น และมสีิทธิแสดง
ความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๕๙๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คํา
ชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนญุาตหรือการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมผีลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย
สําคัญอื่นใดที่เกีย่วกับตนหรือชมุชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ 
 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง 
การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่
อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐ
จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยาง
ทั่วถึงกอนดําเนินการ 

 เพิ่มสิทธิประชาชนในการมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
ของรัฐในกิจการตาง ๆ รวมทั้งการออกกฎที่จะมี
ผลกระทบตอความเปนอยูโดยปกติของประชาชน ซึ่งรัฐ
จะตองมีหนาที่ดําเนินการใหมีกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นกอนดําเนินการ 

 มาตรา ๖๐ บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมใน
กระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๖๐๕๘ บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมใน
กระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 เพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที 
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 มาตรา ๖๑ บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรอง
ทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๖๑๕๙ บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราว
รองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอัน
สมควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติรวดเร็ว 

 เพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที และเพื่อใหบุคคล
ที่เสนอเรื่องราวรองทุกขไดรับการพิจารณาที่รวดเร็ว 

 มาตรา ๖๒ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิด
เนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอม
ไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๖๒๖๐ บุคคลยอมมีสิทธิของบุคคลที่จะ
ฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิด
เนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความ
คุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 แกไขถอยคําเพื่อความเหมาะสม และเพื่อให
สามารถใชสิทธิไดทันที 

 มาตรา ๕๗ สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอม
ไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมีองคการ
อิสระซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาที่ใหความเห็น
ในการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ และใหความเห็นใน
การกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค  

 มาตรา ๕๗๖๑ สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภค
ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติใน
การไดรับขอมูลที่เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อให
ไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัว
กันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค  
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมีองคการ
อิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของ
รัฐ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและ
การบังคับใชกฎหมายและกฎ และขอบังคับ และใหความเห็น
ในการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค รวมทั้ง
ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปน
การคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย 

 เพิ่มการคุมครองใหกับผูบริโภคใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
เชน สิทธิในการไดรับขอมูลที่เปนความจริง สิทธิรองเรียน
เพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย เปนตน 
เพื่อใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบนพื้นฐาน
ของขอมูลที่ถูกตองและมีชองทางในการเรียกรองเพื่อให
ไดรับการเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งกําหนดใหมี
องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคแยกตางหากจาก
การดําเนินการของรัฐ เพื่อทาํหนาที่ใหความเห็นและ
เสนอแนะตอการดําเนินงานของรัฐ และการตรวจสอบการ
กระทําที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค โดยรัฐตองให
การสนับสนุนดานงบประมาณแกองคการอิสระเพื่อการ
คุมครองผูบริโภค 
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

  มาตรา ๖๒  บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรอง
ขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ 
 บุคคลซึ่งใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐ ยอมไดรับความคุมครอง 
 

 เพื่อใหสิทธิแกประชาชนในการตรวจสอบการใช
อํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งให
ความคุมครองกับบุคคลผูใหขอมูลโดยสุจริต ซึ่งจะเปน
มาตรการสงเสริมการตรวจสอบใหมีผลยิ่งขึ้น โดยไมถูก
กลั่นแกลงจากผูที่ถูกตรวจสอบ 

 สวนที่ ๑๑ 
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๔๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะ
ในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวก
ของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม 
หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก  

 มาตรา ๔๔๖๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวน
แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะใน
กรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของ
ประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม 
หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก 
 
 

 แกไขถอยคําเพื่อความเหมาะสม 



  
 

๔๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกัน
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร 
องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 

 มาตรา ๔๕๖๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกัน
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร 
องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น  
 ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพใน
การรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้ตองไม
กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและ
ความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอน
ในทางเศรษฐกิจ 

 เพื่อใหครอบคลุมถึงองคการเอกชนรูปแบบตาง ๆ  
รวมทั้งเพิ่มหลักการในสวนของการใหขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐมีเสรีภาพในการรวมกลุมเพื่อใชเปนวิถีทางในการเจรจา
กับรัฐใหไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม โดยการรวมกลุม
ดังกลาวตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบรหิารราชการ
แผนดินและความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ 

 มาตรา ๔๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกัน
จัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทาง
การเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจการในทาง
การเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  
 การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และ
ขอบังคับของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับหลักการ 
 

 มาตรา ๔๗๖๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ
รวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทาง
การเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจการกิจกรรม
ในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  
 การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และ
ขอบังคับของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับหลักการ 
 

 แกไขถอยคําเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น 



  
 

๔๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของ
พรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือ
สมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นวามติ
หรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปน
สมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือ
แยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิ
รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือ
ขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป  

พื้นฐานของแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของ
พรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือ
สมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่
ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัด
หรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิ
รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือ
ขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป 

 สวนที่ ๑๒ 
สิทธิชุมชน 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิ

 มาตรา ๔๖๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชน
ทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือ

 เพิ่มหลักการใหชุมชนและชุมชนทองถิ่นมีสิทธิ
รวมตัวกันในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณีไดไม



  
 

๔๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและ
ของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ 
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
สมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

จําเปนตองเปนชุมชนทองถิ่นดัง้เดิมหรือเปนทองถิ่นที่
รวมตัวกันมาเปนเวลานานจนถือวาเปนชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิมเทานั้น เพื่อใหทุกชุมชนสามารถอนุรักษประเพณี
ของตน และดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในชุมชนนั้นได 
อีกทั้งเพื่อกําหนดขอบเขตของสิทธิชุมชนในการจัดการ
ระบบนิเวศนของสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมทั้งระบบ 
ตลอดจนเพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันทีอีกดวย 

 มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ
และชุมชนในการบํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อให
ดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมที่จะไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  
 การดําเนินโครงการหรือกจิกรรมทีอ่าจกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมจะกระทํามิได 
เวนแตจะไดศึกษาและประเมนิผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทน
องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอดุมศึกษาที่
จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 

 มาตรา ๕๖๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ
และชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่
จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติความเหมาะสม 
 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงตอทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได 
เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได
เสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทน
องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทน

 เพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที และเพื่อขยาย
สิทธิชุมชน โดยใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติ จะตองจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้ง
รับรองสิทธิของชุมชนในการฟองคดีที่เกี่ยวกับการไม
ปฏิบัติตามมาตรานี้ สวนสิทธิในการฟองคดีของบุคคล
ไดรับรองไวแลวในมาตรา ๖๐ ซึ่งจะทําใหประชาชนมีสวน
รวมมากขึ้นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และทําให
ประชาชนที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมของรัฐสามารถแสดงความคิดเห็น
เพื่อปกปองสิทธิของตนเองได 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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 สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของ
รัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ยอมไดรับความคุมครอง  

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 สิทธิของบุคคลชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่
บทบัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองนี้ 
ยอมไดรับความคุมครอง 

 สวนที่ ๑๓ 
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๖๓ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได  
 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอ
เรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทํา 
 
 

 มาตรา ๖๓๖๘ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได  
 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิ
เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํา
รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทํา
ดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญา
ตอผูกระทําการดังกลาว  

 เพื่อกําหนดรายละเอียดบทลงโทษของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูก
ยุบโดยคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 



  
 

๕๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญา
ตอผูกระทําการดังกลาว  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรค
การเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรค
การเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมอืง
ตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค
การเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบใน
ขณะที่กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับ
แตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั่งดังกลาว 

 มาตรา ๖๕ บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติ
วิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  

 มาตรา ๖๕๖๙ บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติ
วิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

หมวด ๔ 
หนาที่ของชนชาวไทย 

                          
 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๖๖ บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้  

 มาตรา ๖๖๗๐ บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญนี้ 

 แกไขถอยคําเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 มาตรา ๖๗ บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  มาตรา ๖๗๗๑ บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ 
รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย 

 นําหนาที่ของชนชาวไทยในเรื่องการปองกัน 
ประเทศที่เคยบัญญัติไวในมาตรา ๗๓ มาบัญญัติไวใน
มาตรานี้ เพื่อใหประชาชนมีหนาที่ตองดําเนินการโดยมิ



  
 

๕๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ตองรอใหมีกฎหมายกอน และไดเพิ่มหนาที่ที่จะตองรักษา
ผลประโยชนของชาติดวย 

 มาตรา ๖๘ บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง  
 บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควร
ที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งไดยอมเสียสิทธิตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  
 การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการ
อํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๖๘๗๒ บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง  
 บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปเลือกตั้งใชสิทธิโดย
ไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งใชสิทธไิด 
ยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการ
อํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 เพื่อใหผูไปใชสิทธิเลือกตั้งอาจไดรับสิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัติ เพื่อเปนการจูงใจบุคคลใหปฏิบัติหนาที่
นี้ แตทั้งนี้ไดบัญญัติควบคูกับการตัดสิทธิสําหรับผูไม
ปฏิบัติหนาที่เอาไวดวย 

 มาตรา ๖๙ บุคคลมีหนาที่ปองกนัประเทศ รับ
ราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษา
อบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๖๙๗๓ บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับ
ราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ
สาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษา
อบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 กําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนในการให
ความชวยเหลือแกทางราชการในการปองกันและบรรเทา
ภัยพิบัติสาธารณะเพิ่มขึ้น 

 มาตรา ๗๐ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น และเจาหนาที่
อื่นของรัฐ  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และ
ใหบริการแกประชาชน 
 
 

 มาตรา ๗๐๗๔ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของราชการสวนทองถิ่น และเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 
 

 เนื่องจากคําวา “ขาราชการ” หมายความรวมถึง
ขาราชการสวนทองถิ่นดวยแลว และไดเพิ่มเติมหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ใหตองดําเนนิการตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีซึ่งเปน
แนวทางที่กําหนดไวเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนหลัก และตองปฏิบัติงาน
โดยโปรงใส มผีลสัมฤทธิ์ในงานที่ทํา ลดขั้นตอนและ
ปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 



  
 

๕๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่
เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตน
เปนกลางทางการเมือง  
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม
ปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง
หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาวชี้แจง แสดงเหตุผล 
และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองได 

 ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่
เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตน
เปนกลางทางการเมือง  
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม
ปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง
หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ชี้แจง แสดงเหตุผล 
และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองได 

หมวด ๕  
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

                          
 

ไมมีการแกไข  

 สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๘๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปน
แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผนดิน  
 ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ 
คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอ

 มาตรา ๘๘๗๕ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อ
เปนแนวทางสําหรับเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมาย
และการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน  
 ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ 
คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอ

 เพื่อกําหนดใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมี
สภาพบังคับมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนบทบัญญัติที่กําหนด
แนวทางในการบริหารประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีที่จะเขา
มาบริหารประเทศตองใหความสําคัญ เพราะมีผลผูกพัน
รัฐบาลมากขึ้น 



  
 

๕๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

รัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพื่อบริหารราชการ
แผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่
บัญญัติไวในหมวดนี้ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินการรวมทั้งปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละ
หนึ่งครั้ง 

รัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อ
บริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามที่บัญญัติไวในหมวดนี ้และตองจัดทํารายงาน
แสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอ
ตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง 

  มาตรา ๗๖  คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของ
แนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการ
แผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
 ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตอง
จัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการ
ตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 เพื่อใหมีสภาพบังคับใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทํา
แผนการบริหารราชการและแผนการตรากฎหมาย เพื่อให
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไดมีการนําไปปฏบิัติอยาง
จริงจังและสามารถตรวจสอบได 

 สวนที่ ๒ 
แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๗๑ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  
 มาตรา ๗๒ รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อ
พิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหา 
กษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

 มาตรา ๗๑๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง
อาณาเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธ
ยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จําเปน และเพียงพอ 
เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ 
สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาต ิและการ

 เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและครอบคลุม
องคประกอบของรัฐทุกดาน รวมทั้งไดมีการขยายขอบเขต
ความคุมครองไปนอกเหนือจากเขตที่รัฐมีอํานาจอธิปไตย

ดวย เนื่องจากคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” หมายถึงเขต
ไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะซึ่งรัฐพึงมีสิทธิอธิปไตย
และเขตอํานาจในการสํารวจและแสวงประโยชนจาก



  
 

๕๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

เพื่อการพัฒนาประเทศ  ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 มาตรา ๗๒ รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อ
พิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหา 

กษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

เพื่อการพัฒนาประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ตลอดจนกําหนดใหรัฐ
ตองจัดใหมีอาวุธยุทโธปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อใหครอบคลุมถึงสิ่งซึ่งใชในการรบอื่นที่อาจมีขึ้นใน
อนาคตดวย 

 สวนที่ ๓ 
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๗๗ รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง 
จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงานหรือ
ลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  
 มาตรา ๗๘ รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง พัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและ
เทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ 
 
 

 มาตรา ๗๗๗๘ รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง 
จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอื่น
ของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริม 

สรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้ 
 (๑) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดย
ตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 
 (๒) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และ

 เพิ่มเติมหลักการบริหารราชการแผนดินขึ้นใหม 
รวมถึงแกไขหลักการเดิมใหมีสาระสําคัญชัดเจนยิ่งขึ้น  
โดยการกําหนดใหการบริหารราชการแผนดินตองเปนไป
เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและผลประโยชนของประเทศชาติใน
ภาพรวมเปนสําคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว กําหนด
ขอบเขตและความสัมพันธระหวางอํานาจหนาที่ราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหชัดเจน โดยให
ความเทาเทียมกันในการเขาถึงการพัฒนาทุกดานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาและจัดระบบงาน
ภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน
แนวทางในการปฏิบัติราชการ และใหมีหนวยงานทาง



  
 

๕๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

พรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น  
 มาตรา ๒๓๐ การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้น
ใหม โดยมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือ
ลูกจางเพิ่มขึ้น ใหตราเปนพระราชบัญญัติ  
 การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มี
ผลเปนการจัดตั้งเปนกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม หรือ
การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มิไดมีการ
จัดตั้งเปนกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม ทั้งนี้ โดยไมมี
การกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจาง
เพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ใหตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา  
 ภายในสามปนับแตวันที่มีการรวมหรือการโอน
กระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคสอง จะกําหนดตําแหนง
หรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้นในกระทรวง 
ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือในกระทรวง ทบวง กรม 
ที่ถูกรวมหรอืโอนไป มิได  
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ใหระบุอํานาจ
หนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม การโอน
อํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งหนวย
ราชการหรือเจาพนักงานที่มีอยูเดิม การโอนขาราชการ
และลูกจาง งบประมาณรายจาย รวมทั้งทรัพยสินและ
หนี้สิน เอาไวดวย 

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ 
และสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนา
จังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ 
 (๓) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสราง
พื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่ว
ประเทศ  รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น 
 (๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคู
ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวธิีการทํางาน เพื่อใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบรหิารกจิการ
บานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
 (๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น 
เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
 

กฎหมายที่เปนอิสระ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปตามหลักนิติธรรม รวมทั้งใหมีแผนพัฒนาการเมือง
และสภาพัฒนาการเมืองที่เปนอิสระ ตลอดจนให
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยาง
เหมาะสม 



  
 

๕๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 การดําเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง 
กรม ที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นแลว ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา โดยใหถือวาพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้น มี
ผลเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมายที่มีผลใชบังคับไดดังเชนพระราชบัญญัติใน
สวนที่เกี่ยวของดวย 

 (๖) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่
ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและ
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปนอิสระ 
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 
 (๗) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมี
สภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ เพื่อติดตาม
สอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 
 (๘) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม 
 มาตรา ๗๘ รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตน 

เองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจ

ทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้ง

โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียม

กันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 
 มาตรา ๒๓๐ การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้น

ใหม โดยมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการ
หรือลูกจางเพิ่มขึ้น ใหตราเปนพระราชบัญญัติ  
 การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีผล

เปนการจัดตั้งเปนกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม หรือการรวม

หรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มิไดมีการจัดตั้งเปน

กระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม ทั้งนี้ โดยไมมีการกําหนด



  
 

๕๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น หรือการ
ยุบกระทรวง ทบวง กรม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  
 ภายในสามปนับแตวันที่มีการรวมหรือการโอน

กระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคสอง จะกําหนดตําแหนง
หรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้นในกระทรวง 

ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือในกระทรวง ทบวง กรม ที่

ถูกรวมหรือโอนไป มิได  
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ใหระบุอํานาจ
หนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม การโอน

อํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งหนวยราชการ

หรือเจาพนักงานที่มีอยูเดิม การโอนขาราชการและลูกจาง 
งบประมาณรายจาย รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สิน เอาไวดวย 
 การดําเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง 

กรม ที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นแลว ใหตราเปนพระราช

กฤษฎีกา โดยใหถือวาพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้น มีผล
เปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญตัิหรือ

กฎหมายที่มีผลใชบังคับไดดังเชนพระราชบัญญัติในสวนที่

เกี่ยวของดวย 
 สวนที่ ๔ 

แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข  
การศึกษา และวัฒนธรรม 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 



  
 

๕๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๗๓ รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริมความเขาใจอันดีและ
ความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้ง
สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 มาตรา ๗๓๗๙ รัฐตองใหความอุปถัมภและ
คุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทย
สวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริม
ความเขาใจอันดแีละความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของ
ทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามา
ใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของศาสนาพุทธ
ในประเทศไทย 

 มาตรา ๘๐ รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสราง
และพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความ
เขมแข็งของชุมชน  
 รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งตนเองได  
 มาตรา ๘๑ รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน
ใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกดิความรูคูคุณธรรม จัดใหมี
กฎหมายเกีย่วกบัการศึกษาแหงชาต ิปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สราง
เสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง  ๆ
เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาวชิาชีพคร ูและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ 

 มาตรา ๘๐๘๐ รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสราง
และพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็ง

ของชุมชนรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี ้
 (๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุน
การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอ
ภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัด
สวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
พึ่งพาตนเองได 
 (๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่
เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของ
ประชาชน  รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรบับริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ

 เพิ่มเติมหลักการดานสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรมขึ้นใหม รวมถึงแกไขหลักการ
เดิมใหมีสาระสําคัญชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยรัฐตองสนับสนุน
การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย และตองให
เอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการ
จัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการที่ไดปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา 
และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและ
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตลอดจน
สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีของคนในชาติ 



  
 

๕๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๘๒ รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุข
ใหประชาชนไดรบับริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
อยางทั่วถึง  

และการจัดบริการสาธารณสุข  โดยผูมีหนาที่ใหบริการ
ดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

 (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาต ิกฎหมาย
เพื่อพัฒนาการศกึษาของชาต ิจัดใหมีการพัฒนาคณุภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก รวมทัง้ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปน
ไทย มรีะเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปน
ประมขุ 
 (๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทาง
ศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและ
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

 (๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลป
วิทยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัย
ที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
 (๖) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและ 
การเรียนรู  ปลูกจิตสํานึก และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  



  
 

๖๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดี
งามและภูมิปญญาทองถิ่น 
 รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

พึ่งตนเองได  
 มาตรา ๘๑ รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน
ใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สราง

เสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ 

เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

ประเทศ พัฒนาวิชาชีพคร ูและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
 มาตรา ๘๒ รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุข

ใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

อยางทั่วถึง 
 

 สวนที่ ๕ 
แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 



  
 

๖๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๗๕ รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัด
ระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและ
อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทา
เทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยาง
อื่นใหมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  
 รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการ
บริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

 มาตรา ๗๕๘๑ รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จดัระบบงาน
ของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความ

ยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน รวมทั้ง
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนรัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ดังตอไปนี้ 
 (๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง สงเสริมการ
ใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน และ
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการ
ยุติธรรมใหมปีระสิทธิภาพ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพ
มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย 
 (๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจาก
การลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และ
ตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 
 (๓) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการ
ปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปนอิสระ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
ใหเปนไปตามรฐัธรรมนูญโดยตองรับฟงความคิดเห็นของ 
ผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย 
 

 เพิ่มเติมหลักการดานกฎหมายและการยุติธรรม
ขึ้นใหม รวมถึงแกไขหลักการเดิมใหมีสาระสําคัญชัดเจน
ยิ่งขึ้น  โดยรัฐตองจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งองคกรเพื่อการ
ปฏิรูปกฎหมาย เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของ
ประเทศใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ และจัดใหมีกฎหมาย
จัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการ
ดําเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัว 



  
 

๖๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๔) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการเปนอิสระ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรม 
 (๕) สนับสนุนการดําเนินการขององคกร
ภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 
 รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการ

บริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาล

ปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาต ิและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 สวนที่ ๖ 
แนวนโยบายดานการตางประเทศ 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๗๔ รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยาง
เสมอภาค  

 มาตรา ๗๔๘๒ รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและ
ความรวมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติ
ตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี  รวมทั้งตาม
พันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวาง
ประเทศ 

 เพื่อใหความสําคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนมากขึ้น อันจะ
เปนการสงเสริมสัมพันธไมตรีระหวางรัฐ รวมทั้งใหการ
สงเสริมสนับสนุนทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
กับนานาประเทศ ไมใชเฉพาะความสัมพันธระหวาง 
 



  
 

๖๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
กับนานาประเทศ ตลอดจนตองใหความคุมครองและดูแล
ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 

รัฐบาลตอรัฐบาล ตลอดจนตองใหการดูแลผลประโยชน
ของคนไทยในตางประเทศดวย 

 สวนที่ ๗ 
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

  มาตรา ๘๓  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง ซึ่งตองใหความสําคัญเปนอันดับแรกและแยก
บัญญัติไวโดยเฉพาะเพื่อไมใหมีความเขาใจที่สับสนกับ
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 

 มาตรา ๘๓ รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรม  
 มาตรา ๘๔ รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและ
การใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้ําเพื่อเกษตรกรรมให
เกษตรกรอยางทั่วถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรใน
การผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด 
รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตร
และรักษาผลประโยชนรวมกนัของเกษตรกร  
 มาตรา ๘๕ รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และ
คุมครองระบบสหกรณ  
 

 มาตรา ๘๓๘๔ รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรมตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี ้
 (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม
โดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและ
กฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มี
ลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน  เวนแตมีความจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน
สวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 
 

 เพิ่มเติมหลักการดานเศรษฐกิจขึ้นใหม รวมถึง
แกไขหลักการเดิมใหมีสาระสําคัญชัดเจนยิ่งขึ้น อยางเชน 
รัฐตองปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปน
ธรรม  รัฐตองคุมครองและรักษาผลประโยชนของ
เกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร รวมทั้ง
สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภา
เกษตรกร เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน
รวมกันของเกษตรกร และสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทาง
เศรษฐกิจ  อีกทั้งรัฐตองจดัใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนและตอง
ระมัดระวังในการกระทําใดอันทําใหสาธารณูปโภค



  
 

๖๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๘๖ รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางาน
มีงานทํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงาน
หญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทั้ง
คาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม  
 มาตรา ๘๗ รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยาง
เปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอน
ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรา
กฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการ
แขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือ
การจัดใหมีการสาธารณูปโภค  

 (๒) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการประกอบกิจการ 

 (๓) ควบคุมใหมกีารรักษาวินัยการเงินการคลัง
เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมี
ความเปนธรรมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 (๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชรา
แกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง 
 (๕) กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขัน
อยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค 

 (๖) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปน
ธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ
ของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย 
เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ 
 (๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครอง
แรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคี
ที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกนัสังคม 
รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคณุคาอยางเดียวกนัไดรับ
คาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไม
เลือกปฏิบัติ 

ดังกลาวตกอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความ
เสียหายแกรัฐ นอกจากนี้ ยังหามรัฐดําเนินการใดที่เปน
เหตุใหโครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐที่จําเปนตองใชใน
ชีวิตประจําวันของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของ
นอยกวารอยละหาสิบเอ็ด  



  
 

๖๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๘) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรใน
การผลิตและการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผล 
ตอบแทนสูงสุด  รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูป
ของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรกัษาผลประโยชน
รวมกันของเกษตรกร 
 (๙) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณ
ใหเปนอิสระ และการรวมกลุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดาน
เศรษฐกิจ 

 (๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอ
การดํารงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชนในการรักษาความ
มั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความ
ผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ 
 (๑๑) การดําเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือ
โครงขายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของ
รัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความ
มั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปน
เจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได 
 (๑๒) สงเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี 
การขนสงทางราง รวมทั้งการดําเนินการตามระบบบริหาร
จัดการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ 
 



  
 

๖๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชน
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็ง 
 (๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทางเศรษฐกิจ 
 มาตรา ๘๔ รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและ
การใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้ําเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรอยางทั่วถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกร
ในการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทน

สูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรและรกัษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร  
 มาตรา ๘๕ รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และคุมครอง

ระบบสหกรณ  
 มาตรา ๘๖ รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางาน
มีงานทํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและ
แรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม 

รวมทั้งคาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม 
 มาตรา ๘๗ รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยาง
เปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอน
ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรา
กฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับ

ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการ



  
 

๖๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

แขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือ

การจัดใหมีการสาธารณูปโภค 
 สวนที่ ๘ 

แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๗๙ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม 
บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ
ที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  
 

 มาตรา ๗๙๘๕ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม 
บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ
ที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่ว
ประเทศ โดยใหคาํนึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาต ิทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น และการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนด
มาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที ่
 

 เพิ่มเติมหลักการดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดลอมขึ้นใหม รวมถึงแกไขหลักการเดิมใหมีสาระสําคัญ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยรัฐตองกําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินโดยให
คํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิวิถี
ชีวิตของชุมชนทองถิ่น และการดแูลรักษาทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ  และรัฐตองกระจายการถือครองที่ดินอยางเปน
ธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีที่ดินเพื่อประกอบการ
เกษตรอยางทั่วถึง โดยตองมีการจดัหาแหลงน้ําใหใชอยาง
เพียงพอ  และจัดใหมีการวางผังเมอืง เพื่อประโยชนในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  รวมทั้งจัดใหมี
แผนการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํและทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นอยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ตลอดจน
สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และ 
 



  
 

๖๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมใน
การตัดสินใจดวย 

 (๒) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและ
ดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อ
ประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธี
อื่น  รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยาง
พอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร 
 (๓) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการ
ตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 (๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอ
สวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน 
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 
 (๕) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน 
 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกาํหนดแนว
ทางการดาํเนินงาน 



  
 

๖๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 สวนที่ ๙ 
แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา  

และพลังงาน 
                          

 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

  มาตรา ๘๖  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน
วิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน ดังตอไปนี้ 
 (๑) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ  โดยจัดใหมีกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการนี ้จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา 
วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมกีารใช
ประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้ง
เผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และ
สนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต 
 (๒) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อให
เกิดความรูใหม  รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิ
ปญญาไทย  รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 (๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
ใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและ
เปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 

 แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา 
และพลังงานเปนหลักการที่เพิ่มเตมิขึ้นใหม โดยรัฐตอง
สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อสงเสริม
การพัฒนาดังกลาว จัดงบประมาณสนับสนุน และใหมี
สถาบันการศึกษาและพัฒนา รวมทั้งจัดใหมีการใชประโยชน
จากผลการศึกษาและพัฒนา ระบบการถายทอดเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม และที่สําคัญ
ตองสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการ
ดํารงชีวิต ตลอดจนรัฐตองรักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจาก
พลังงานทดแทน  



  
 

๗๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 สวนที่ ๑๐ 
แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

                          
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เดียวกันมารวมไวดวยกัน และเพื่อความสะดวกในการ
นําไปใชบังคับตอไป 

 มาตรา ๗๖ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ  

 มาตรา ๗๖๘๗ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุน
ดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง 

การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับดังตอไปนี้ 
 (๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับ 
ชาติและระดับทองถิ่น 

 (๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 
 (๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ใน
รูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย 
หรือรูปแบบอื่น 

 (๔) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทาง
การเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของ

 เพิ่มเติมหลักการดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนขึ้นใหม รวมถึงแกไขหลักการเดิมใหมีสาระ 
สําคัญชัดเจนยิ่งขึ้น โดยรัฐตองจัดใหมีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  และสนับสนุนกลุม
ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบให
สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของ
ชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งสงเสริมและใหการศึกษาแก
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมใหประชาชน
ไดใชสิทธิเลือกตั้งอยางสุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนตอง
คํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 
 



  
 

๗๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ชุมชน  รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่
รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่ 
 (๕) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตอง
คํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 

หมวด ๖  
รัฐสภา  

                          
 

ไมมีการแกไข  

สวนที่ ๑  
บททั่วไป 

                          
 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๙๐ รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทน 
ราษฎรและวุฒิสภา  
 รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอม
เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  
 
 

 มาตรา ๙๐๘๘ รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทน 
ราษฎรและวุฒิสภา  
 รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้ 
 บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิ
วุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได 

 คงหลักการเดิม แตนําหลักการหามเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันตาม
มาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาบัญญัติไวเปนวรรคสาม 



  
 

๗๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๙๕ บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได  

 มาตรา ๙๕ บุคคลจะเปนสมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได 

 มาตรา ๙๑ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปน
ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา  
 ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือ
ประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่
ประธานรัฐสภาแทน  
 ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณี
ประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ  
 ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภา
ตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่  
 รองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 

 มาตรา ๙๑๘๙ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปน
ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา  
 ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือ
ประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่
ประธานรัฐสภาแทน  
 ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุม
รวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ  
 ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภา
ตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่  
 รองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้ และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๙๒ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเปนกฎหมายได
ก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

 มาตรา ๙๒๙๐ รางพระราชบัญญัติหรือประกอบ
รัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะ
ตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธย
หรือถือเสมือนวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญ
นี้แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปน
กฎหมายตอไป 

 เพื่อเปนการบัญญัติเรื่องอํานาจหนาที่ของ
รัฐสภาในการตรากฎหมายใหชดัเจนยิ่งขึ้น และไดมีการ
แกไขถอยคําเพื่อความเหมาะสมอีกดวย 
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 มาตรา ๙๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอ
ประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิก

คนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๘ (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๓๓ (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) แลวแตกรณี และใหประธานแหง
สภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม  
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาล
รัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่
ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๙๖๙๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชกิ
วุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธาน
แหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคน

หนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๘๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙๑๐) หรือ (๑๑) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๓๓๑๑๙ (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐๘) แลวแตกรณี และใหประธานแหง
สภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยวาสมาชกิภาพของสมาชกิผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม  
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาล
รัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่
ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชกิ
ภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิภาคนใด 
คนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหสงเรื่องไปยังประธาน
แหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชกิ และใหประธานแหงสภานั้นสงเรื่อง
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 แกไขเลขมาตราในวรรคหนึ่ง เพื่อใหสอดคลองกับ
การเรียงลําดับมาตราใหม และเพิ่มความเปนวรรคสาม เพื่อให
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสงเรื่องใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรหรอืประธานวุฒิสภาเพื่อเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาได เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
องคกรตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา จึงมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นเพื่อใหมีการวินิจฉัยในเรื่องนี้ได 

 มาตรา ๙๗ การออกจากตําแหนงของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาภายหลังวันที่สมาชิก
ภาพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํวินิจฉัยวา
สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ยอมไม
กระทบกระเทือนกิจการที่สมาชกิผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่

 มาตรา ๙๗๙๒ การออกจากตําแหนงของสมาชกิสภา 
ผูแทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาสมาชิกภาพ
ของสมาชกิคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ยอมไมกระทบกระเทือน
กิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่สมาชกิ รวมทั้งการ

 แกไขถอยคําเพื่อใหสอดคลองกับการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
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สมาชิก รวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรอืประโยชน
ตอบแทนอยางอืน่กอนที่สมาชิกผูนั้นออกจากตาํแหนง หรือ
กอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี เวนแตในกรณีที่
ออกจากตําแหนงเพราะเหตุที่ผูนัน้ไดรับเลือกตั้งมาโดยไม
ชอบดวยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ใหคืนเงิน
ประจาํตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่ผูนั้นไดรับ
มาเนื่องจากการดํารงตําแหนงดงักลาว 

ไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นกอน 
ที่สมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่
ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
แลวแตกรณ ีเวนแตในกรณีที่ออกจากตําแหนงเพราะเหตุที ่
ผูนั้นไดรับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไมชอบดวยกฎหมายพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ใหคนืเงินประจํา
ตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่ผูนั้นไดรับมา
เนื่องจากการดํารงตําแหนงดังกลาว 

สวนที่ ๒  
สภาผูแทนราษฎร  
                          

 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๙๘  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกจํานวนหารอยคน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๙๙ จํานวนหนึ่งรอยคน 
และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตาม
มาตรา ๑๐๒ จํานวนสี่รอยคน  
 ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวาง
ลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู  
 

 มาตรา ๙๘๙๓ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกจํานวนหาสี่รอยแปดสิบคน โดยเปนสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๙๙แบงเขต
เลือกตั้งจํานวนหนึ่งสี่รอยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒สัดสวน
จํานวนสี่รอยแปดสิบคน  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหใชวิธี
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  โดยใหใชบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ 
 

 เพื่อเปนการนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน
มารวมไวในดวยกัน และไดมีการปรับลดจํานวนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรจากเดิมจํานวน ๕๐๐ คน เปนจํานวน ๔๘๐ คน 
เพื่อใหการประชมุและการดําเนินการของสภาผูแทนราษฎรมี
ความเหมาะสมและคลองตัวยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากภาระ 
หนาที่หลักในการทําหนาที่ดานนติิบัญญัติ และทําใหสัดสวน
ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตอประชาชนมีจาํนวนมากพอ 
สมควรที่จะเปนตวัแทนของกลุมประชาชนในการปฏิบัติหนาที่
ดานนิติบัญญัติที่มีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก ใน
ฐานะผูแทนปวงชนชาวไทย  รวมทั้งเพิ่มกรณีที่มีเหตุการณใด
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 มาตรา ๑๐๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๙ (๑) ใน
กรณีที่มีเหตุใด ๆ ทําใหในระหวางอายุของสภาผูแทน 
ราษฎรมีสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อมีจํานวนไมถึงหนึ่งรอยคน ใหสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิก
เทาที่มีอยู  
 มาตรา ๑๑๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี ้หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชกิสภา 
ผูแทนราษฎรใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวาง
ลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู 
 ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่มีเหตุ 
ใด ๆ ทําใหในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิก
ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนมีจํานวนไม
ถึงแปดสิบคน ใหสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 
 ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทําใหการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งใดมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึงสี่รอยแปดสิบ
คน แตมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด  ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้น
ประกอบเปนสภาผูแทนราษฎร แตตองดําเนินการใหมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบจํานวนตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน และใหอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 
 มาตรา ๑๐๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๙ (๑) ใน
กรณีที่มีเหตุใด ๆ ทําใหในระหวางอายุของสภาผูแทน 

ที่ทําใหการเลือกตั้งทั่วไปมีจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมถึงจํานวน ๔๘๐ คน ยังสามารถเรียกประชุมสภาฯ เพื่อ
ปฏิบัติการใด ๆ  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนีไ้ด  เพื่อให
งานดานนิติบัญญัติสามารถดําเนนิการไดอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนเพื่อความชัดเจนในระบบการเลือกตั้งและจาํนวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
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ราษฎรมีสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบบัญชี

รายชื่อมีจํานวนไมถึงหนึ่งรอยคน ใหสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู  
 มาตรา ๑๑๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา  
 มาตรา ๑๐๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง
ไดเขตละหนึ่งคน  
 การคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่ง
คน ใหคํานวณจากจํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการ
เลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสี่รอยคน  
 จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัด
จะพึงมี ใหนําจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนที่คํานวณ
ไดตามวรรคสองมาเฉลี่ยจํานวนราษฎรในจังหวัดนั้น 
จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิก
หนึ่งคนตามวรรคสอง ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
จังหวัดนั้นไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวน
ราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

 มาตรา ๑๐๒๙๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่มีไดในเขตละหนึ่งคนเลือกตั้งนั้น 
 การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะ
พึงมีไดในแตละเขตเลือกตั้งและการกําหนดเขตเลือกตั้ง ให
ดําเนินการดังตอไปนี ้
 (๑) การใหคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิก
หนึ่งคน ใหโดยคํานวณจากจํานวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่
มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สี่รอยคน  
 (๒) จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัด
จะพึงมี ใหนําจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนที่คํานวณได

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๔๐๐ คน มา
จากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต
ปรับปรุงเขตเลือกตั้งใหใหญขึ้น โดยใหแตละเขตเลือกตั้งมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ๓ คน (หรือนอยกวานั้นในกรณี
ที่เขตนั้นมีจํานวนประชากรนอย) เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
โดยสุจริตและยุติธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการซื้อเสียงจะ
กระทําไดยากยิ่งขึ้น และทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช
สิทธิเลือกบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมจะใหปฏิบัติหนาที่ไดมาก
ขึ้นแทนที่จะเลือกไดเพียงคนเดียว โดยคะแนนเสียงของ
ประชาชนจะมีความหมายขึ้นจากการเฉลี่ยการลงคะแนนไป
ตามผูสมัครซึ่งมีได ๓ คนในเขตเลือกตั้ง มิใชแบบเดิมที่มีได
เพียงคนเดียว ที่ทําใหคะแนนเสียงของประชาชนที่เลือก
ผูสมัครในลําดับที่ ๒ หายไปทั้งหมด รวมทั้งเพื่อเปนการนํา
บทบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันมารวมไวดวยกัน 
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ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึง
เกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน  
 เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละ
จังหวัดตามวรรคสามแลว ถาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ยังไมครบสี่รอยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณตาม
วรรคสามมากที่สุด ใหจังหวัดนั้นมสีมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่มสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
วิธีการดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคาํนวณตาม
วรรคสามในลําดบัรองลงมาตามลําดับจนครบจาํนวนสี่รอยคน 

 มาตรา ๑๐๓ จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรไดไมเกินหนึ่งคน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขต
เลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดเกินหนึ่งคน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งมี
จํานวนเทาจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี โดยจัดให
แตละเขตเลือกตัง้มีจํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคน  
 จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่ง
เขต ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแตละเขตใหติดตอกัน 
และตองใหจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน  
 มาตรา ๑๐๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป ใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้นเพียงบัญชีเดียว และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบง
เขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งคน  

ตามวรรคสองมาเฉลี่ยจํานวนราษฎรในจงัหวัดนั้น จังหวัดใดมี
ราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตามวรรค
สอง (๑) ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด
นั้นไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอ
สมาชิกหนึ่งคน ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
จังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ
จํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน  
 (๓) เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแต
ละจังหวัดตามวรรคสาม (๒) แลว ถาจํานวนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรที่คํานวณไดยังไมครบสี่รอยคน ใหจังหวัดใดที่มี
เศษที่เหลือจากการคํานวณตามวรรคสาม (๒) มากที่สุด ให
จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และ
ใหเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาว
แกจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณตามวรรคสาม (๒) 
ในลําดับรองลงมาตามลําดับ จนไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรครบจํานวนสี่รอยคน 
 (๔) การกําหนดเขตเลือกตั้งใหดําเนินการโดย
จังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน ให
ถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง  แตถาจังหวัดใดมีสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรไดเกินสามคน ใหแบงเขตจังหวัดออก 
เปนเขตเลือกตั้ง โดยจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามคน 
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 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง

แบบแบงเขตเลือกตั้งซึ่งวางลงตามมาตรา ๑๑๙ (๒) ใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได
หนึ่งคน  
 การเลือกตั้ง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลับ  
 ในแตละเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการนับคะแนนทุก
หนวยเลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการนับคะแนนโดย
เปดเผย ทั้งนี้ ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียว
ในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
เวนแตเปนกรณีที่มีความจําเปนเฉพาะทองที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกําหนดเปนอยางอื่นก็ได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติ
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 การนับคะแนนและการประกาศคะแนนที่บัญชี
รายชื่อแตละบัญชีไดรับในแตละเขตเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๐๓ ใหนําบทบัญญัติวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 (๕) ในกรณีที่แบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งใหมี
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบสามคนทุกเขตไมได 
ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรเขตละสามคนเสียกอน แตเขตที่เหลือตองไม
นอยกวาเขตละสองคน  ถาจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรไดสี่คน ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนสอง
เขต เขตหนึ่งใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองคน 
 (๖) จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่ง
เขต ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแตละเขตใหติดตอกัน 
และตองใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน 
 ใหดําเนินการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง และให
สงผลการนับคะแนนของหนวยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขต
เลือกตั้ง เพื่อนับคะแนนรวม แลวใหประกาศผลการนับ
คะแนนโดยเปดเผย ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งแตเพียง
แหงเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด  เวนแตเปนกรณีที่มีความจําเปนเฉพาะ
ทองที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดใหนับคะแนน 
รวมผลการนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเปน
อยางอื่นก็ได  ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 มาตรา ๑๐๓ จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชกิสภา 
ผูแทนราษฎรไดไมเกินหนึ่งคน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขต



  
 

๗๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

เลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ไดเกินหนึ่งคน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งมีจํานวน
เทาจํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี โดยจัดใหแตละเขต
เลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคน  
 จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่งเขต 
ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแตละเขตใหติดตอกัน และ

ตองใหจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน 
 มาตรา ๑๐๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป ใหผูมีสิทธิ

เลือกตั้งมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้นเพียงบัญชี

เดียว และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเลือกผูสมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งคน  
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน

ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบ

แบงเขตเลือกตั้งซึ่งวางลงตามมาตรา ๑๑๙ (๒) ใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งคน  
 การเลือกตั้ง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลับ  
 ในแตละเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการนับคะแนนทุก
หนวยเลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการนับคะแนนโดย

เปดเผย ทั้งนี้ ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียวใน
เขตเลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เวน



  
 

๘๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

แตเปนกรณีที่มีความจําเปนเฉพาะทองที่ คณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะกําหนดเปนอยางอื่นก็ได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติใน

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 การนับคะแนนและการประกาศคะแนนที่บัญชี

รายชื่อแตละบัญชีไดรับในแตละเขตเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๐๓ ให นําบทบัญญัติวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๙๙ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมือง
จัดทําขึ้น โดยใหเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียง
บัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง  
 บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให
พรรคการเมืองจัดทําขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม
เกินบัญชีละหนึ่งรอยคน และใหยื่นตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกอนวันเปดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง  
 รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง
จะตอง  
 (๑) ประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจาก
ภูมิภาคตาง ๆ อยางเปนธรรม  
 
 

 มาตรา ๙๙๙๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดสวน ใหผูมสีิทธิการเลือกตั้งมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทํา
ขึ้น โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่จัดทําบัญชีรายชื่อใด
บัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศ
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งเสียง 
 พรรคการเมืองหนึ่งจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
สัดสวนทุกเขตเลือกตั้ง หรือจะสงเพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได 
 บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนของ
พรรคการเมืองใดที่ไดยื่นไวแลว  ถาปรากฏวากอนหรือใน
วันเลือกตั้งมีเหตุไมวาดวยประการใดที่มีผลทําใหบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบสัดสวนไมครบตามจํานวนที่พรรคการเมืองนั้นไดยื่น
ไว  ใหถือวาบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีจํานวน

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๘๐ คน มา
จากการเลือกตั้งแบบสัดสวน ซึ่งจะนํามาใชแทนแบบบัญชี
รายชื่อ โดยพรรคการเมืองที่สงบัญชีรายชื่อตองมีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กําหนด แตถา
ภายหลังจากที่สงบัญชีรายชื่อแลว มีเหตุใด ๆ ที่ทําให
จํานวนรายชื่อไมครบตามที่กําหนด ก็ใหถือวาพรรค
การเมืองดังกลาวไดสงครบจํานวนแลว รวมทั้งเพื่อให
สอดคลองกับมาตรา ๙๓ อีกดวย 



  
 

๘๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๒) ไมซ้ํากับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่น
จัดทําขึ้น และไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ และ  
 (๓) จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข  

ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนเทาที่มีอยู  และในกรณีนี้ให
ถือวาสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเทาที่มีอยู 
 บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให
พรรคการเมืองจัดทําขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไมเกิน

บัญชีละหนึ่งรอยคน และใหยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กอนวันเปดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

แบบแบงเขตเลือกตั้ง  
 รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง

จะตอง  
 (๑) ประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจาก
ภูมิภาคตาง ๆ อยางเปนธรรม  
 (๒) ไมซ้ํากับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่น
จัดทําขึ้น และไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ และ  
 (๓) จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข  

  มาตรา ๙๖  การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหจัดแบงพื้นที่ประเทศออกเปนแปดกลุม
จังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละ
เขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสิบคน 
 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน 
๘๐ คน แบงเขตเลือกตั้งออกเปน ๘ กลุมจังหวัด และแตละ
เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๐ คน 
เพื่อใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากทั่วประเทศ ซึ่งจะ
เปนบุคคลที่ประชาชนในกลุมจังหวัดนั้นรูจักและใหการ
ยอมรับ รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๙๓ อีกดวย 



  
 

๘๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๒) การจัดกลุมจงัหวัด ใหจดัจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอ 
กันอยูในกลุมจังหวัดเดียวกัน และในกลุมจังหวัดทุกกลุมตองมี
จํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรทีป่ระกาศในป
สุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกัน  ทั้งนี้ 
โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกตั้งเดียว 

 มาตรา ๙๙ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมือง
จัดทําขึ้น โดยใหเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียง
บัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง  
 บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให
พรรคการเมืองจัดทําขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม
เกินบัญชีละหนึ่งรอยคน และใหยื่นตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกอนวันเปดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง  
 รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง
จะตอง  
 (๑) ประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจาก
ภูมิภาคตาง ๆ อยางเปนธรรม  
 (๒) ไมซ้ํากับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่น
จัดทําขึ้น และไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ และ  

 มาตรา ๙๙๙๗ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหผูมสีิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกการจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่
ของพรรคการเมืองจัดทําขึ้น โดยใหเลือกบัญชีรายชื่อใด
บัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศ
เปนเขตสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวน ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
 (๑) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึง่ 
ใหพรรคการเมืองจัดทําขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม

เกินบัญชีละหนึ่งรอยคนในแตละเขตเลือกตั้งตองมีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งครบตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวนที่จะมีไดในแตละเขตเลือกตั้ง และตองเรียง
ตามลําดับหมายเลข แลวใหยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอนวันเปดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  
 (๒) รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง
จะ (๑) ตองไมซ้าํกับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนไมวาของพรรคการเมืองใด 

 เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๙๓ และในการจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ผูที่ลง
สมัครรับเลือกตั้งในระบบสัดสวนนี้จะไมสามารถลงสมัครรับ
เลือกตั้งในระบบแบงเขตไดอีก  รวมทั้งกําหนดใหการจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตองคํานึงถึงโอกาส สัดสวนที่
เหมาะสม และความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชายดวย 
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 (๓) จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข และตองคํานึงถึงโอกาส สัดสวนที่เหมาะสม และความเทา
เทียมกันระหวางหญิงและชาย 

 (๑) ประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจาก
ภูมิภาคตาง ๆ อยางเปนธรรม  
 (๒) ไมซ้ํากับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่น
จัดทําขึ้น และไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ และ  
 (๓) จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข  

 มาตรา ๑๐๐ บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด
ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละหาของจํานวนคะแนนเสียง
รวมทั้งประเทศ ใหถือวาไมมีผูใดในบัญชีนั้นไดรับเลือกตั้ง 
และมิใหนําคะแนนเสียงดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหา
สัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสอง   
 วิธีคํานวณสัดสวนคะแนนเสียงที่บัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับ อันจะถือวาบุคคลซึ่งมี
รายชื่ออยูในบัญชีของพรรคการเมืองนั้นไดรับเลือกตั้งตาม
สัดสวนที่คํานวณได ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 ใหถือวาผูสมัครรบัเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่ออยูในบัญชี
รายชื่อของแตละพรรคการเมือง ไดรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับ
จากหมายเลขตนบัญชีลงไปตามจาํนวนสัดสวนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรที่คาํนวณไดสําหรับบัญชีรายชื่อนั้น  

 มาตรา ๑๐๐๙๘ บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด
ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละหาของจาํนวนคะแนนเสียง

รวมทั้งประเทศ ใหถือวาไมมีผูใดในบัญชีนั้นไดรบัเลือกตั้ง 
และมิใหนําคะแนนเสียงดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหา

สัดสวนจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสอง 
 วิธีการคํานวณสัดสวนคะแนนเสียงที่ผูสมัครรับ
เลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแตละพรรค
การเมืองจะไดรับเลือกในแตละเขตเลือกตั้ง ใหนําคะแนนที่
แตละพรรคการเมืองไดรับในเขตเลือกตั้งนั้นมารวมกัน 
แลวคํานวณเพื่อแบงจํานวนผูที่จะไดรับเลือกของแตละ
พรรคการเมือง เปนสัดสวนที่สัมพันธกันโดยตรงกับจํานวน
คะแนนรวมขางตน คะแนนที่แตละพรรคการเมืองไดรับ อัน
จะถือวาบุคคลและจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวนที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น โดยใหผูสมัครรับ
เลือกตั้งซึ่งมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อของแตละพรรค

 เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๙๓ และในการ
คํานวณคะแนนตามระบบสัดสวนนี้ จะคํานวณแยกในแตละ
กลุมจังหวัด ซึ่งแตละพรรคการเมืองจะไดรับจํานวนที่นั่ง
ตามอัตราสวนของคะแนนที่พรรคนั้น ๆ ไดรับ โดยไมมกีาร
กําหนดเกณฑคะแนนขั้นต่าํรอยละ ๕ ดังที่เคยกาํหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐  
ซึ่งจะทําใหการลงคะแนนของประชาชนมคีวามหมายตาม
การใชสิทธิเฉลี่ยกันไปตามรายชือ่ของแตละพรรคการเมือง
ที่ประชาชนเห็นควรใหปฏบิัติหนาที่ มิใชคะแนนเสียง
หายไปเพราะเหตุที่มีพรรคการเมืองชนะการเลือกตั้งพรรค
เดียว ตามคะแนนเสียงทั่วประเทศตามแบบเดิม ซึ่งโดยวิธีนี้
จะทําใหประชาชนแตละกลุมมีตัวแทนของตนในการทํา
หนาที่นิติบัญญัติอยางทั่วถึง 
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การเมืองนั้นไดรับเลือกตั้งตามสัดสวนเกณฑคะแนนที่
คํานวณได ใหเปนไปเรียงตามลําดับหมายเลขในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดบัญญัติไวในกฎหมายพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๔ วรรคสาม มาใช
บังคับกับการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจกําหนดใหมีการรวมผลการนับคะแนน
เบื้องตนที่จังหวัดกอนก็ได 
 ใหถือวาผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่ออยูในบัญชี

รายชื่อของแตละพรรคการเมือง ไดรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับ
จากหมายเลขตนบัญชีลงไปตามจํานวนสัดสวนสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรที่คํานวณไดสําหรับบัญชีรายชื่อนั้น 

 มาตรา ๑๐๕ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
 (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาตไิทยโดยการ
แปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ 
มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง และ   
 (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  

 มาตรา ๑๐๕๙๙ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
 (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาตไิทยโดยการ
แปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ 
มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง และ  
 (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  

 แกไขถอยคําเพื่อใหถูกตองและสอดคลองกับ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
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 ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๐๓ ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียน
บานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร ยอมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ 

 ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๐๓ ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียน
บานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร ยอมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ 

 มาตรา ๑๐๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวัน
เลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง คือ  
 (๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  
 (๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
 (๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดย
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  
 (๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

 มาตรา ๑๐๖๑๐๐ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ใน
วันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง คือ  
 (๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบเปน
ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชอยูใน
ระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 (๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่
ชอบดวยกฎหมาย  
 (๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งวิกลจริต 
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 เรียงลําดับความในแตละอนุมาตราใหมเพื่อ
ความเหมาะสม 

 มาตรา ๑๐๗ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปน
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  

 มาตรา ๑๐๗๑๐๑ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  

 แกไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในประเด็นสําคัญ สรุปได
ดังนี้ 
 



  
 

๘๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา เวนแตเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา  
 (๔) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน  
 (๕) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตอง
มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ดวย คือ  
  (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับ
ถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
  (ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดนั้น  
  (ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้ง  
  (ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
สองปการศึกษา  
  (จ) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียน
บานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวาสองป 

 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา เวนแตเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา  
 (๔๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบ
วันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
เกาสิบวัน เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบ
สภา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต
เพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามสิบวันนับ
ถึงวันเลือกตั้ง 
 (๕๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตอง
มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย คือ  
  (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งหาป
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
  (ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด

ที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดนั้น  
  (คข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้ง  
 
 

 ๑. ไมระบุคุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อใหบุคคลใน
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ 
แตไมมีวุฒิการศึกษาไดมีโอกาสสมัครรับเลือกตั้ง  
 ๒. แกไขระยะเวลาการสังกัดพรรคการเมือง ใน
กรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ใหผูลงสมัครตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา ๙๐ วัน สวนใน
กรณีที่มีการยุบสภา ใหผูลงสมัครตองเปนสมาชิกพรรค
การเมืองกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา ๓๐ วัน เพื่อใหมี
เวลาเพียงพอที่สมาชิกพรรคการเมืองจะตัดสินใจไดทัน
การเลือกตั้งครั้งตอไป   
 ๓. เพื่อใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎรมคีวามผูกพัน
กับทองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งอยางแทจริง จึงไดบัญญัติให 
ผูลงสมัครรับเลือกตั้งตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัด
ดังกลาวติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป หรือเปน
บุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรบัเลือกตั้ง หรือเคยศึกษาใน
สถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปการศึกษา หรือเคยรับราชการ
หรือเคยมชีื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา ๕ ป  
 ๔. เพิ่มกรณีที่ใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาสามารถกําหนดคุณสมบัติ 
 



  
 

๘๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

  (งค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
สองหาปการศึกษา 
  (จง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียน
บานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวาสองหาป 
 (๕) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนตองมีลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่งตาม (๔) ดวย  แตลักษณะดังกลาวใน
กรณีใดที่กําหนดถึงจังหวัด ใหหมายถึงกลุมจังหวัด 
 (๖) คุณสมบัติอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

อื่นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมและตามเหตุการณที่
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 มาตรา ๑๐๙ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปน
บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร คือ  
 (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ  
 (๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพน
จากคดี   
 (๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) 
หรือ (๔)  
 

 มาตรา ๑๐๙๑๐๒ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ 
เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร คือ  
 (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ  
 (๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพน
จากคดีหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 (๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๖๑๐๐ (๑) 
(๒) หรือ (๔)  
 

 แกไขลักษณะตองหามของผูมีสิทธิลงสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาแทนราษฎรในประเด็นสําคัญ 
สรุปไดดังนี้ 
 ๑. เพื่อใหสอดคลองกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
การลมละลาย จึงไดปรับปรุงใหครอบคลุมถึงผูที่เคยเปน
บุคคลลมละลายทุจริตดวย เนื่องจากผูลมละลายทุจริต
ยอมเปนผูที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะผูแทนของประชาชน 
 ๒. แกไขใหผูที่เคยตองโทษจําคกุโดยพนโทษมายัง
ไมถึง ๕ ปในวันเลือกตั้งไมวาโทษจําคุกดังกลาวจะมีระยะ 
เวลาเทาใดก็ตาม เวนแตในความผิดอันกระทําโดยประมาท



  
 

๘๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยู
โดยหมายของศาล  
 (๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้น
ไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตใน
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
 (๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจาก
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต
ตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ  
 (๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  
 (๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํานอกจากขาราชการการเมือง  
 (๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
 (๑๐) เปนสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น หรือ
เปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ   
 (๑๒) เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการ

 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดย
หมายของศาล  
 (๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้น
ไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตใน
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือ
ถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 (๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  
 (๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํานอกจากขาราชการการเมือง  
 (๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 (๑๐) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลวยังไมเกินสองป 
 (๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวน
ทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ  
 (๑๒) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการ
เลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรอื

หรือความผดิลหุโทษไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากจะ
ถูกตัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งและไมตองการใหเกิดการ 
มัวหมองในการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาแทนผูราษฎร 
 ๓. ไมกําหนดตําแหนงตุลาการศาลปกครองไว 
เนื่องจากถือวาเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําตาม (๘) แลว 
 ทั้งนี้ การกําหนดคุณสมบัติตองหามใหเขมขน
ขึ้น จะทําใหไดสมาชิกสภาแทนผูราษฎรที่เปนคนดี 
เหมาะสมที่จะเปนตัวแทนของประชาชนมากกวาเดิม 



  
 

๘๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน  
 (๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนง
ทางการเมืองตามมาตรา ๒๙๕  
 (๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให
ถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพนกําหนดหาปนับ
แตวันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง 

กรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาต ิหรอืกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 (๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนง
ทางการเมืองตามมาตรา ๒๙๕๒๖๓  
 (๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔  
ใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพนกําหนดหาปนับ
แตวันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๐๘ พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งใด จะสงไดคนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น  

 มาตรา ๑๐๘๑๐๓ พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขา
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใด จะตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งให
ครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมไีดคนเดียว
ในเขตเลือกตั้งนั้น และจะสงเกินจํานวนดังกลาวมิได 
 เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ครบจํานวนตามวรรคหนึ่งแลว  แมภายหลังจะมีจํานวนลดลง
จนไมครบจํานวน ไมวาดวยเหตุใด  ใหถือวาพรรคการเมือง
นั้นสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนแลว 
 เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
แลว พรรคการเมืองนั้นหรือผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
ผูสมัครรับเลือกตั้งมิได 

 เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่กําหนดใหใช
พื้นที่เขตเลือกตั้งใหญขึ้นและในแตละเขตมีจํานวนผูสมัครรับ
เลือกตั้งได ๓ คน หรือนอยกวานั้น ซึ่งพรรคการเมอืงจะตอง
สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งใหครบจํานวนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรที่จะมไีดในเขตนั้น และจะสงไดไมเกิน
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ 
เชนกัน ทั้งนี้ เมือ่พรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับ
เลือกตั้งแลว จะถอนการสมคัรหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับ
เลือกตั้งไมได เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ในระหวาง
การเลือกตั้งมีพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งถอนการ
สมัครออก ทําใหไมอาจจัดการเลือกตั้งไดหรือเปนการชวย 
เหลือพรรคการเมอืงหรือผูสมัครรบัเลือกตั้งอื่นไดประโยชน 

 มาตรา ๑๑๓ เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม ใหรัฐ

 มาตรา ๑๑๓ เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม ใหรัฐ
 ไดนําไปบัญญัติรวมไวในมาตรา ๒๓๖ (๑) แลว 



  
 

๙๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเรื่อง
ดังตอไปนี้  
 (๑) จัดที่ปดประกาศและที่ติดแผนปายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ  
 (๒) พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
 (๓) จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัคร
รับเลือกตั้ง  
 (๔) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุโทรทัศนใหแกพรรคการเมือง  
 (๕) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนด  
 การดําเนินการตาม (๑) (๔) และ (๕) โดยผูสมัคร
รับเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นนอกจากรัฐ จะ
กระทํามิได  
 หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการดําเนินการตาม
มาตรานี้ ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา ซึ่งตองใหโอกาสโดยเทาเทียมกัน 

สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเรื่อง

ดังตอไปนี้  
 (๑) จัดที่ปดประกาศและที่ติดแผนปายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ  
 (๒) พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ไปใหผูมสีิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
 (๓) จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับ
เลือกตั้ง  
 (๔) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนใหแกพรรคการเมือง  
 (๕) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศกําหนด  
 การดําเนินการตาม (๑) (๔) และ (๕) โดยผูสมัคร
รับเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นนอกจากรัฐ จะ

กระทํามิได  
 หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการดําเนินการตาม
มาตรานี้ ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา ซึ่งตองใหโอกาสโดยเทาเทียมกัน 

 มาตรา ๑๑๔ อายุของสภาผูแทนราษฎรมี
กําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง  

 มาตรา ๑๑๔๑๐๔ อายุของสภาผูแทนราษฎรมี
กําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
 

 เพิ่มกรณีมิใหมีการควบรวมพรรคในระหวางอายุ
ของสภาผูแทนราษฎร เพื่อปองกันการที่พรรคใหญหรือ
พรรคที่มีทุนคอนขางสูงซื้อตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎร



  
 

๙๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการ
ควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมิได 

เขาสังกัด อันเปนการทําลายระบบพรรคการเมืองโดย 
เฉพาะพรรคการเมืองเล็ก ๆ หรือพรรคการเมืองที่มีทุน
คอนขางนอย รวมทั้งเพื่อใหพรรคการเมืองนั้นคงอยู
ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายที่ไดหาเสียงไวกับประชาชน 
ตลอดอายุของสภาผูแทนราษฎร อีกทั้ง เพื่อเปนการ
เคารพเจตจํานงคของประชาชนที่เลือก 

 มาตรา ๑๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง  

 มาตรา ๑๑๗๑๐๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๑๑๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร 
หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๗  
 (๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) 
(๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)  
 (๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๑๐ หรือ
มาตรา ๑๑๑  
 (๗) ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
 (๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือ
พรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอย

 มาตรา ๑๑๘๑๐๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร 
หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๗๑๐๑  
 (๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) 
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)๑๐๒  
 (๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๑๐๒๖๕ 
หรือมาตรา ๑๑๑๒๖๖  
 (๗) ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  
 (๘๗) ลาออกจากพรรคการเมืองทีต่นเปนสมาชิก หรือ
พรรคการเมืองทีต่นเปนสมาชิกมมีติดวยคะแนนเสียงไมนอย

 เพื่อใหสอดคลองกับการใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม
ตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเพิ่ม
บทบัญญัติใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยคดี
เลือกตั้งของศาลฎีกา รวมทั้งกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรพนจากตําแหนงเมื่อตองคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก แมจะมีการรอการลงโทษก็ตาม  เวนแตเปนการรอ
การลงโทษในความผิดที่กระทําโดยประมาท ความผิด 
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท เพื่อเปนการตัด 
ผูที่มีพฤติการณที่ไมเหมาะสมที่จะอยูในฐานะผูแทนของ
ประชาชนออกไป ซึ่งทําใหเกียรติและศักดิ์ศรีของสภา
ผูแทนราษฎรไมมัวหมอง 



  
 

๙๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

กวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค
การเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่
ตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับ
แตวันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ เวนแตสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติคัดคานวามติ
ดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ถาศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา 
๔๗ วรรคสาม ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติ
ดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย   
 (๙) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองใน
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปน
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิก
ภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น  
 (๑๐) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอน
ออกจากตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพน
จากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวา

กวาสามในสี่ของที่ประชมุรวมของคณะกรรมการบรหิารของ
พรรคการเมืองและสมาชกิสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค
การเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตน
เปนสมาชกิ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต
วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมมีติ เวนแตสมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่พรรคการเมืองมีมติ คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๔๗๖๕ วรรคสาม ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติ
ดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๔๗๖๕ วรรคสาม ใหถือวา
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถา
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา 
๔๗๖๕ วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปน
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 (๙๘) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขา
เปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น  
 (๑๐๙) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ให 
ถอดถอนออกจากตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมคีําวินิจฉัยให
พนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖๙๑ หรือศาลฎกีามีคําสั่งตาม
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สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาล
รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แลวแตกรณี  
 (๑๑) ขาดประชมุเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวนั
ประชมุในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอย
ยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร  
 (๑๒) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ  
 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตาม (๗) ใหมีผลในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวัน
นับแตวันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง 

มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิก
ภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
หรือคําสั่ง แลวแตกรณี  
 (๑๑๑๐) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของ
จํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอย
กวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภา
ผูแทนราษฎร  
 (๑๒๑๑) ถูกจําคุกโดยตองคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก  แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอการ
ลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 การสิ้นสุดสมาชกิภาพของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรตาม (๗) ใหมีผลในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวัน
นับแตวันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง 
 

 มาตรา ๑๑๕ เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎร
สิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกา
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการ
เลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบหา
วันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวัน
เลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร  

 มาตรา ๑๑๕๑๐๗ เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎร
สิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้น
ตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
 
 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 
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 มาตรา ๑๑๖ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระ
ราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม  
 การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน และวัน
เลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร  
 การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้ง
เดียวในเหตุการณเดียวกัน 

 มาตรา ๑๑๖๑๐๘ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระ
ราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม  
 การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไมนอย
กวาสี่สิบหาวันแตไมเกินหกสิบวันนับแตวันยุบสภา
ผูแทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวัน
เดียวกันทั่วราชอาณาจักร  
 การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้ง
เดียวในเหตุการณเดียวกัน 

 เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งมีระยะเวลา
พอสมควรในการเตรียมความพรอมสําหรับการเลือกตั้ง
และทําใหการกําหนดวันเลือกตั้งในกรณียุบสภาเร็วเกินไป 
โดยมีวัตถุประสงคทางการเมือง จนทําใหพรรคการเมือง 
อื่น ๆ เตรียมความพรอมในการเลือกตั้งครั้งตอไปไมทัน 
ไมสามารถที่จะทําไดอีกตอไป 

 มาตรา ๑๑๙ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตาม
อายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทน 
ราษฎร ใหดําเนินการดังตอไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองใดจัดทํา
ขึ้นตามมาตรา ๙๙ ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง
ลง ใหผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นใน
ลําดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน  
 

 มาตรา ๑๑๙๑๐๙ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ให
ดําเนินการดังตอไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรในบัญชีรายชื่อที่พรรคที่มาจากการเมือง
ใดจัดทําขึ้นตามมาตรา ๙๙เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ใหประธานมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในเจ็ดสี่สิบ
หาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง  ใหผูมีชื่ออยูในบัญชี 
รายชื่อเวนแตอายขุองพรรคการเมืองนั้นในลําดับถัดไป 

 เพื่อใหสอดคลองกับระบบการเลือกตั้งแบบ
สัดสวน และเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 (๒) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๐๒ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้น
แทนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง เวนแตอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสบิวัน  
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขา

มาแทนตาม (๑) ใหเริ่มตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูเขามาแทน
นั้นไดรับการประกาศชื่อ สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๒) ใหเริ่มตั้งแตวัน
เลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภา
ผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 

เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนจะเหลือไม
ถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
 (๒) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๐๒สัดสวน  ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
ประกาศใหผูมีชือ่อยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้นในเขตเลือกตั้งนั้น เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง โดยตองประกาศในราช
กิจจานุเบกษาภายในสี่สิบหาเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้น
วางลง เวนแตอายุของไมมีรายชื่อเหลืออยูในบัญชีที่จะเลื่อน
ขึ้นมาแทนตําแหนงที่วาง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะ
เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันแบบสัดสวนประกอบดวย
สมาชิกเทาที่มีอยู 
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขา
มาแทนตาม (๑) ใหเริ่มตั้งแตนับแตวันถัดจากวันที่ผูเขามา
เลือกตั้งแทนนั้นไดรับการประกาศชื่อตําแหนงที่วาง  สวน
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม 

(๒) ใหเริ่มตั้งแตนับแตวันเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางถัด
จากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และใหสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตําแหนงที่วางนั้น ใหอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 
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 มาตรา ๑๒๐ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหาร
ราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภาผูแทน 
ราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี และมีจาํนวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่
สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชกิทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน 
ราษฎรในขณะแตงตั้ง เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
 ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทน 
ราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับ
เสียงสนับสนุนขางมากจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้น มิไดดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก  
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ แตงตั้งผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร  
 ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจาก
ตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติดังกลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๒ มาใชบังคับโดย
อนุโลม ในกรณีเชนนี้พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้ง
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง 

 มาตรา ๑๒๐๑๑๐ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขา
บริหารราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองใน
สภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารง
ตําแหนงรัฐมนตร ีและมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาพรรค
การเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แต
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎรในขณะแตงตั้ง เปนผูนําฝายคานใน
สภาผูแทนราษฎร  
 ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทน 
ราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับเสียง
สนับสนุนขางมากจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรค
การเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิไดดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่
มีเสียงสนับสนุนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก  
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้งผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร  
 ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจาก
ตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติดังกลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๒๑๒๔ วรรคสี่ มาใช 
 

 เพื่อใหสอดคลองกับการเรียงลําดับมาตราใหม 
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บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้พระมหากษัตริยจะไดทรง
แตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง 

สวนที่ ๓  
วุฒิสภา  

                          
 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๑๒๑ วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่ง
ราษฎรเลือกตั้งจํานวนสองรอยคน  
 ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวย
เหตุใด ๆ และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทน
ตําแหนงที่วาง ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่
มีอยู 

 มาตรา ๑๒๑๑๑๑ วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งราษฎรเลือกตั้งจํานวนสองรวมหนึ่งรอยหาสิบคน ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมา
จากการสรรหาเทากับจํานวนรวมขางตนหักดวยจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 
 ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจังหวดัในระหวางวาระของ
สมาชิกวุฒิสภาทีม่าจากการเลือกตั้ง ใหวุฒิสภาประกอบดวย
สมาชิกเทาที่มีอยู 
 ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวย
เหตุใด ๆ และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสรรหา
ขึ้นแทนตําแหนงที่วาง แลวแตกรณี ใหวุฒิสภาประกอบดวย
สมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู 
 ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทําใหสมาชิกวุฒิสภา
ไมครบจํานวนตามวรรคหนึ่ง แตมีจํานวนไมนอยกวา 
รอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ใหถือ
วาวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนดังกลาว แตตองมี
การเลือกตั้งหรือการสรรหาใหไดสมาชิกวุฒิสภาครบ

 ลดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ได
สะดวกขึ้น  และเปลี่ยนระบบการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
โดยใหสมาชิกวุฒิสภาสวนหนึ่งมาจากการสรรหา ทําให
สมาชิกวุฒิสภามีความเปนกลางทางการเมืองมากขึ้น
กวาเดิม ทําใหกลุมตาง ๆ ในสังคม เชน เกษตรกร ผูใช
แรงงาน ผูพิการ สตรี ฯลฯ เขามามีบทบาททางการเมือง
ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาและสามารถทําหนาที่ในฐานะฝาย
นิติบัญญัติไดอยางมปีระสิทธิภาพขึ้น รวมทั้งไดนํา
หลักการเดียวกันกับกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
กรณีที่มีเหตุการณใดทําใหการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ครั้งแรกมีจํานวนไมถึง ๑๕๐ คน ยังสามารถเรียกประชุม 
เพื่อปฏิบัติการใด ๆ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ได 
ถามีจํานวนสมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวารอยละ ๙๕ ของ
จํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด แตตองมีการเลือกตั้งหรือ
การสรรหาใหครบจํานวนสมาชิกวุฒิสภาตอไปภายใน 
๑๘๐วัน และใหสมาชิกวุฒิสภาที่เขามานั้นอยูในตําแหนง 
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จํานวนตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่มีเหตุการณดังกลาว และใหสมาชิกวุฒิสภาที่เขามา
นั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู 

เทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดความลัก
ลั่นกันระหวางผูมีอยูเดิมกับผูเขามาใหม 

 มาตรา ๑๒๒ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหใช
เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง  
 การคํานวณเกณฑจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่แตละ
จังหวัดจะพึงมี ใหคํานวณตามวิธีที่บัญญัติไวในมาตรา 
๑๐๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๒๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นไดหนึ่งคน  
 การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลับ  
 ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวา
หนึ่งคน ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุดเรียง
ตามลําดับจนครบจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีไดใน
จังหวัดนั้น เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 

 มาตรา ๑๒๒๑๑๒ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ในแตละจังหวัด ใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งและใหมี
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดหนึ่งเสียง
และใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให
ผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งไดก็แตเฉพาะที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภา 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกตั้ง
และการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 การคํานวณเกณฑจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่แตละ

จังหวัดจะพึงมี ใหคํานวณตามวิธีที่บัญญัติไวในมาตรา 

๑๐๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๒๓ ผูมสีิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งนั้นไดหนึ่งคน  

 การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง

และลับ  

 เพื่อใหไดสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน จํานวน ๗๖ คน ซึ่งเปนตัวแทน
จากทุกพื้นที่และจากทุกภาคสวนของประเทศ โดย
กําหนดใหเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง และในแตละ
จังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาไดจังหวัดละ ๑ คน และเพื่อให
สอดคลองกับวิถีทางของการเลือกตั้ง จึงกําหนดใหในการ
ลงสมัครรับเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภาสามารถหาเสียงได เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ถึงวิสัยทัศนของผูสมัคร แตก็จะหาเสียงไดเพียงเฉพาะที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภาเทานั้น 
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 ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวา

หนึ่งคน ใหผูสมคัรรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุดเรียง

ตามลําดับจนครบจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีไดใน

จังหวัดนั้น เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา  
 มาตรา ๑๒๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ 
และมาตรา ๑๐๖ มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย โดย
อนุโลม 

 มาตรา ๑๒๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ และ
มาตรา ๑๐๖ มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม

ของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม 

 ใหนําไปกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยอนุโลมคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรมาใชบังคับ 

  มาตรา ๑๑๓  ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาคณะหนึง่ ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน 
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่ง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกามอบหมายจํานวนหนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย
จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ ทําหนาที่สรรหาบคุคลตามมาตรา 
๑๑๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชี
รายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวแจงผลการสรรหาให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูไดรับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา 
 

 กําหนดใหมีองคกรในการทําหนาที่สรรหา
สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๗๔ คน ประกอบดวย ประธาน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนี้ และผูแทนศาลทั้ง ๓ ศาล 
ซึ่งถือไดวาเปนบุคคลที่มีความอิสระ มีความยุติธรรม 
นาเชื่อถือ และมีความไววางใจในการที่จะทําการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา  



  
 

๑๐๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองใหกรรมการ
ผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู  

  มาตรา ๑๑๔  ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจาก 
ผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตาง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่เปนประโยชนในการ
ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาเปนสมาชิกวุฒิสภา
เทาจํานวนที่จะพึงมีตามที่กําหนดในมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง 
 ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึง
ความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณที่จะเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสําคัญ  และใหคํานึงถึง
องคประกอบจากบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ 
ที่แตกตางกัน โอกาสและความเทาเทียมกันทางเพศ สัดสวน
ของบุคคลในแตละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกลเคียงกัน รวมทั้ง
การใหโอกาสกับผูดอยโอกาสทางสังคมดวย 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 กําหนดกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา โดย
ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาสรรหาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตาง ๆ 
ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาค
อื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ
วุฒิสภา โดยจะตองคํานึงถึงความรูความความเชี่ยวชาญ
ในดานตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกดานใหมากที่สุด ทั้งยังตอง
คํานึงถึงความเทาเทียมกันทางเพศและผูดอยโอกาสดวย 
เพื่อจะไดมผีูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ และหลากหลาย  
ซึ่งจะทําใหสมาชิกวุฒิสภามีความครบถวนในองค 
ประกอบที่มาจากบุคคลในพื้นที่จังหวัดและบุคคลที่เปน
ตัวแทนจากกลุมองคกรตาง ๆ รวมทั้งสามารถใชความรูที่
มีความหลากหลายนั้นดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดโดย
คํานึงถึงบุคคลทุกกลุมที่มีอยูในสังคม  
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๒๕ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง   
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  
 (๔) มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๐๗ (๕)
 มาตรา ๑๒๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปน
บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภา  
 (๑) เปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรค
การเมือง  
 (๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง  
 (๓) เปนหรือเคยเปนสมาชกิวุฒิสภาตามบทบัญญตัิ
แหงรัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒสิภาคราวกอนการสมัครรับ
เลือกตั้ง  
 (๔) เปนบุคคลตองหามมใิหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) 
(๑๓) หรือ (๑๔) 

 มาตรา ๑๒๕๑๑๕ บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันสมัครรับ
เลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  
 (๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มา
จากการเลือกตั้งตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตาม

มาตรา ๑๐๗ (๕) ดังตอไปนี้ดวย 
 (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้ง 
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหา
ปการศึกษา 
 (ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียน
บานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวาหาป 

 กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาใหมีความ
เขมขนขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักอยู ๒ ประการ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภามีความผูกพันกับทองที่
ลงสมัครรับเลือกตั้งอยางแทจริง จึงไดบัญญัติใหผูลง
สมัครรับเลือกตั้งตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัด
ดังกลาวติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป หรือเปน
บุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยศึกษา
ในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปการศึกษา หรือเคยรับ
ราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 
 ๒. เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภามีความเปนกลาง
ทางการเมือง ไมถูกการเมอืงครอบงํา และไมมีสวน
เกี่ยวของกับสภาผูแทนราษฎรจนมีลักษณะเปนสภาผัว - 
เมีย ดังที่เคยเปนมา  จึงไดกําหนดใหผูที่สมัครรับเลือกตั้ง
หรือไดรับการเสนอชื่อเปนสมาชิกวุฒิสภาตองไมเปน
บุพการี คูสมรส หรือเปนบุตรของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  และตองไมเปน
สมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง สวนผูที่เคยเปนสมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนง
ดังกลาวมาแลวแตพนจากตําแหนงยังไมเกิน ๕ ปจนถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ ก็ไมมี
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 (๕) ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารง
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง 
 (๖) ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรค
การเมืองหรือเคยเปนสมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพน
จากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรค
การเมืองมาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
หรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 (๗) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคย
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรมาแลวไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 (๘) เปนบุคคลตองหามมใิหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) 
(๑๓) หรือ (๑๔) 
 (๙) ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง
อื่นซึ่งมิใชสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  หรือเคย
เปนแตพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวยังไมเกินหาป 
 มาตรา ๑๒๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี ้เปนบุคคล
ตองหามมิใหใชสทิธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวฒุิสภา 
 (๑) เปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรค
การเมือง  
 

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไดรับการเสนอชื่อเปนสมาชิก
วุฒิสภา 



  
 

๑๐๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
 (๓) เปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวกอนการสมัครรับ

เลือกตั้ง  
 (๔) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสทิธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) 
(๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 

 มาตรา ๑๒๗ สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรี
หรือขาราชการการเมืองอื่นมิได  
 บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินหนึ่งป เวนแตสมาชิก
ภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑) จะเปนรัฐมนตรีหรือ
ขาราชการการเมืองอื่นมิได  

 มาตรา ๑๒๗๑๑๖ สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรี
หรือขาราชการ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น หรือผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได  
 บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินหนึ่งสองป เวนแต
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑) จะเปนรัฐมนตรี 
หรือขาราชการผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น มิได 

 เพื่อมิใหสมาชิกวุฒิสภาเขามาเกี่ยวของในฝาย
บริหารอันเปนการขัดกันในหลักการใชอํานาจอธิปไตย 
และเพื่อความเปนกลางของสมาชิกวุฒิสภาจึงไดมีการ
แกไขถอยคําเพื่อใหชัดเจนและครอบคลุมถึงผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญดวย อีกทั้งได
ขยายระยะเวลาตามวรรคสองออกไปเพื่อปองกันมิใหมี
การใชอํานาจหนาที่ฝกใฝในทางการเมือง โดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนหลังการพนจากตําแหนงหรือการ
ลาออกจากสมาชิกวุฒสิภาเพื่อเขาสูตําแหนงทางบริหาร 

 มาตรา ๑๒๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และ
มาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับกับการกระทําอันตองหามของ
สมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม   

 มาตรา ๑๒๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และ
มาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับกับการกระทําอันตองหามของ
สมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม  

 นําไปบัญญัติรวมกับการหามกระทําการที่ขัดตอ
ผลประโยชนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งบัญญัติไว
ในมาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ 
 



  
 

๑๐๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๒๙ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 เพื่อประโยชนในการแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้ง
โดยเทาเทียมกัน ใหรัฐดําเนินการดังตอไปนี้  
 (๑) จัดใหมีการปดประกาศและติดแผนปาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้ง  
 (๒) พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และผูสมัครรับเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
 (๓) จัดหาสถานที่ และจัดสรรเวลาออกอากาศ
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อแนะนํา
ผูสมัครรับเลือกตั้ง  
 (๔) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนด  
 หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง 
ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 การแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งโดยผูสมัครรับ
เลือกตั้งเองหรือบุคคลอื่นจะกระทําไดเฉพาะเทาที่มีบัญญัติ
ไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเทานั้น 

 มาตรา ๑๒๙ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภาใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 เพื่อประโยชนในการแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้ง

โดยเทาเทียมกัน ใหรัฐดําเนินการดังตอไปนี้  
 (๑) จัดใหมีการปดประกาศและติดแผนปาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้ง  
 (๒) พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และผูสมัครรับเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
 (๓) จัดหาสถานที่ และจัดสรรเวลาออกอากาศ
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อแนะนําผูสมัคร

รับเลือกตั้ง  
 (๔) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศกําหนด  
 หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง 
ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 การแนะนําผูสมคัรรับเลือกตั้งโดยผูสมัครรับ

เลือกตั้งเองหรือบุคคลอื่นจะกระทําไดเฉพาะเทาที่มีบัญญัติ

ไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเทานั้น 

 ไดนําไปบัญญัติรวมไวในมาตรา ๒๓๖ (๑) แลว 



  
 

๑๐๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๓๐ อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละ
หกปนับแตวันเลือกตั้ง  
 มาตรา ๑๓๒ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
เริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง  

 มาตรา ๑๓๐ อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละ
หกปนับแตวันเลือกตั้ง  
 มาตรา ๑๓๒๑๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้งเริ่มตั้งแตวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
เริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา 
 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละ
หกปนับแตวันเลือกตั้ง หรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศผลการสรรหา แลวแตกรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได 
 ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ 
อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีสมาชิก
วุฒิสภาขึ้นใหม 

 เพื่อใหสอดคลองกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
และเพิ่มเติมใหสมาชิกวุฒิสภาจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินหนึ่งวาระไมได เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภามีความเปน
กลางในการปฏิบัติหนาที่และไมเอื้อประโยชนใหแกฝาย
หนึ่งฝายใด โดยมุงหวังจะไดรับการสนับสนุนใหดํารง
ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาในวาระตอไป 

 มาตรา ๑๓๑ เมือ่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระ 
มหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวัน
เลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง 
และวันเลือกตั้งตองกําหนดเปนวนัเดียวกันทั่วราชอาณาจักร  
 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๑๖๘ 
ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่อายุของ
วุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่ตอไปจนกวา
สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

 มาตรา ๑๓๑๑๑๘ เมื่ออายุวาระของสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตรา
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวัน
เลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่อายุวาระของสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้น
ตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร  
 เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหา
สิ้นสุดลง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวัน
เริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่ง

 เพื่อใหสอดคลองกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้งและการสรรหา 



  
 

๑๐๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ตองทําการสรรหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่
วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาสิ้นสุดลง 
 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๑๖๘ 
ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่อายุของ

วุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่ตอไปจนกวา
สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

 มาตรา ๑๓๓ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
สิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา  
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒๕  
 (๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒๖  
 (๖) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒๗  
 (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๒๘   
 (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอน
ออกจากตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพน
จากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมี
คําวินิจฉัย แลวแตกรณี  
 
 

 มาตรา ๑๓๓๑๑๙ สมาชิกภาพของสมาชกิวุฒิสภา
สิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภาวาระ 
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๒๕๑๑๕ 
 (๕) มีลักษณะกระทําการอันตองหามตามมาตรา 
๑๒๖๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖ 

 (๖) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒๗ 
 (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๒๘  
 (๘๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ให 
ถอดถอนออกจากตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖๙๑ หรือศาลฎีกามี
คําสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔๐ วรรคสาม  
 

 เพิ่มกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาตองคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก แมไมไดมีการจําคุกจริง เพราะศาลไดมีคําสั่ง
ใหรอการลงโทษไว สมาชิกวุฒิสภาผูนั้นก็ตองพนจากการ
ดํารงตําแหนงดวย เวนแตการรอการลงโทษในความผิดอนั
ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หมิ่นประมาท เนื่องจากมีลักษณะที่ไมเหมาะสมในการที่จะ
ใหปฏิบัติหนาทีต่อไป และเปนการเสื่อมเสียแกสภาอัน 
เปนสถาบันที่มีความสําคัญ อีกทั้งไดเพิ่มบทบัญญัติให
สอดคลองกับอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยคดีเลือกตั้งและ
การสรรหาสมาชวิุฒิสภาของศาลฎีกาดวย 



  
 

๑๐๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๙) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวน
วันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 
หนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา  
 (๑๐) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามี
มติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่ง แลวแตกรณี  
 (๙๗) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวัน
ประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอย
ยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา  
 (๑๐๘) ถูกจําคุกโดยตองคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอการ
ลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 มาตรา ๑๓๔ เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวาง
ลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของ
วุฒิสภา ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน 
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของ
วุฒิสภาจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
 สมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู  

 มาตรา ๑๓๔๑๒๐ เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา
วางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของ
วุฒิสภามาตรา ๑๑๙ ใหมีการเลือกตั้งนําบทบัญญัติมาตรา 
๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใช
บังคับกับการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใน
กรณีดังกลาว และใหสมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทนภายใน 

สี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นที่วางลงนั้น อยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแต
อายุวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่วางลงจะเหลือไมถึงหนึ่งรอย
แปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกตั้งหรือการสรรหากไ็ด 
 สมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนง

ไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู 

 เพื่อใหสอดคลองกับการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 มาตรา ๑๓๕ ในการพิจารณาเลือก แตงตั้ง ให
คําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ ใหบุคคลดํารงตําแหนงใด

 มาตรา ๑๓๕๑๒๑ ในการที่วุฒิสภาจะพิจารณา
เลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ ใหบุคคล

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มคําวา 

“พฤติกรรมทางจริยธรรม” เพื่อใหการตรวจสอบสามารถ



  
 

๑๐๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ 
มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ 
มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ 
และมาตรา ๓๑๒ ใหวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะ
หนึ่ง ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของ
บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น รวมทั้ง
รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน แลว
รายงานตอวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป  
 การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามวิธกีารที่กําหนดในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

ดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ 
มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) 
มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ 
มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
ใหวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง ทําหนาที่
ตรวจสอบประวัติและความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น 
รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน แลว
รายงานตอวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป  
 การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา

กระทําไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

สวนที่ ๕ 
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง 

                          
 

สวนที่ ๕๔ 

บทที่ใชแกสภาทั้งสอง 

                          
 

 จัดเรียงลําดับสวนใหม 

 มาตรา ๑๔๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย และตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชน
สวนรวมของปวงชนชาวไทย  

 มาตรา ๑๔๙๑๒๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย โดยไมอยู
ในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงํา 
ใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อ
ประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการ
ขัดกันแหงผลประโยชน 
 

 เพิ่มกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาตองไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย
หรือความครอบงําใด ๆ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเปนไปโดย
อิสระ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมและประเทศเปนหลัก 



  
 

๑๐๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๕๐ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองปฏิญาณตนใน 
ที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี้  
 “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา 
ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อ
ประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไวและ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 มาตรา ๑๕๐๑๒๓ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองปฏิญาณตนใน 
ที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี้  
 “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจา
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชน
สวนรวมของปวงชนชาวไทยประเทศและประชาชน ทั้งจะ
รักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ” 

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 มาตรา ๑๕๑ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
แตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่ง
หรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิก
แหงสภานั้น ๆ ตามมติของสภา  
 มาตรา ๑๕๒ ประธานและรองประธานสภา
ผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการ
ยุบสภา   
 ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันเลือกประธานและรองประธานวฒุิสภาใหม 
 ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และ
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนง
กอนวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เมื่อ  
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชกิ  
 (๒) ลาออกจากตําแหนง  

 มาตรา ๑๕๑๑๒๔ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
แตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่ง
หรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหง
สภานั้น ๆ ตามมติของสภา  
 ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารง
ตําแหนงจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา  
 ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม 
 ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และ
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนงกอน
วาระตามวรรคสองหรือวรรคสาม แลวแตกรณี เมื่อ  
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชกิ 
 (๒) ลาออกจากตําแหนง 
 

 เพื่อนําบทบัญญัติที่มีลักษณะเนื้อหาสอดคลอง
กันมาบัญญัติรวมไวดวยกัน และกําหนดหลักการใหมเพื่อ
ประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของประธาน 
สภาและรองประธานสภา โดยมิใหเปนผูดํารงตําแหนงใน
พรรคการเมืองขณะปฏิบัติหนาที่และเพื่อใหสอดคลองกับ
หลักความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒๕ 
วรรคสอง รวมทั้งแกไขความใน (๔) ใหสอดคลองกับการ
สิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๒ (๓)  



  
 

๑๑๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ
ขาราชการการเมืองอื่น  
 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 

 (๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ
ขาราชการการเมืองอื่น 
 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคกุ แมคดีนั้นจะยังไมถึง
ที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนกรณีทีค่ดียังไมถึง
ที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอนัไดกระทําโดย
ประมาท ความผดิลหุโทษ หรอืความผิดฐานหมิน่ประมาท  
 ในระหวางการดํารงตําแหนง ประธานและรอง
ประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปนกรรมการบริหารหรือ
ดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได 
 มาตรา ๑๕๒ ประธานและรองประธานสภาผูแทน 

ราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา 
 ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนง

จนถึงวันกอนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม 
 ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และ

ประธานและรองประธานวุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนงกอน

วาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เมื่อ  
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชกิ  
 (๒) ลาออกจากตําแหนง  
 (๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ
ขาราชการการเมอืงอื่น  
 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
 



  
 

๑๑๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๕๓ ประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภา 
นั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่
ตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
เมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   
 ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และ
ผูทําหนาที่แทน ตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่  
 มาตรา ๑๕๔ เมื่อประธานและรองประธานสภา
ผูแทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไมอยู
ในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเอง
เปนประธานในคราวประชุมนั้น 

 มาตรา ๑๕๓๑๒๕ ประธานสภาผูแทนราษฎร
และประธานวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภา
นั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่
ตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
เมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
 ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และ
ผูทําหนาที่แทน ตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่  
 เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
หรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไมอยูในที่ประชุม ให
สมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกกันเองใหสมาชิกคนหนึ่งเปน
ประธานในคราวประชุมนั้น 
 มาตรา ๑๕๔ เมื่อประธานและรองประธานสภา

ผูแทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไมอยูใน

ที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเปน

ประธานในคราวประชุมนั้น 

 เพื่อนําบทบัญญัติที่มีลักษณะเนื้อหาสอดคลอง
กันมาบัญญัติรวมไวดวยกัน 

 มาตรา ๑๕๕ การประชุมสภาผูแทนราษฎรและ
การประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละ
สภาจึงจะเปนองคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณา
ระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ 
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนดเรื่ององคประชุม
ไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได  
 

 มาตรา ๑๕๕๑๒๖ การประชุมสภาผูแทนราษฎร
และการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา
จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบ
วาระกระทูถามตามมาตรา ๑๘๓๑๕๖ และมาตรา ๑๘๔ 
๑๕๗ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนดเรื่ององค
ประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได  
 

 เพื่อนําบทบัญญัติที่มีลักษณะเนื้อหาสอดคลอง
กันมาบัญญัติรวมไวดวยกัน 



  
 

๑๑๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๕๖ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาให
ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปน
อยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้  
 สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และ
ประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมีการบันทึกการออกเสียงลง 
คะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวใน
ที่ที่ประชาชนอาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออก
เสียงลงคะแนนเปนการลับ  
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบ
ใหบุคคลดํารงตําแหนงใด ใหกระทําเปนการลับ เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมี
อิสระและไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติ
อื่นใด 

 การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขาง
มากเปนประมาณ  เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้ 
 สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และ
ประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมีการบันทึกการออกเสียง
ลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาว
ไวในที่ที่ประชาชนอาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการ
ออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ 
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบให
บุคคลดํารงตําแหนงใด ใหกระทําเปนการลับ  เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมีอิสระ
และไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด 
 มาตรา ๑๕๖ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาให

ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปน

อยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี ้ 

 สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง

ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

 ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และ

ประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมีการบันทึกการออกเสียง



  
 

๑๑๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาว

ไวในที่ที่ประชาชนอาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการ

ออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ  

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบให

บุคคลดํารงตําแหนงใด ใหกระทําเปนการลับ เวนแตที่มีบัญญัติ

ไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี ้และสมาชิกยอมมอีิสระและไม

ถูกผูกพันโดยมตขิองพรรคการเมอืงหรืออาณัติอื่นใด 
 มาตรา ๑๕๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให
สมาชิกไดมาประชุมครั้งแรก  
 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติ  
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด ในกรณีที่
การเริ่มประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นป
ปฏิทินไมถึงหนึ่งรอยหาสิบวัน จะไมมีการประชุมสมัย
สามัญนิติบัญญัติสําหรับปนั้นก็ได 
 ในสมัยประชมุสามัญนิติบัญญัติ ใหรัฐสภา
ดําเนินการประชมุไดเฉพาะกรณทีี่บัญญัติไวในหมวด ๒ หรือ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระราชกําหนด การใหความ
เห็นชอบในการประกาศสงคราม การใหความเหน็ชอบหนังสือ

 มาตรา ๑๕๙๑๒๗ ภายในสามสิบวันนับแตวัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมครั้งแรก  
 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติ  
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญทั่วไป สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
นิติบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด ในกรณีที่การเริ่ม
ประชมุครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏทิินไมถึง
หนึ่งรอยหาสิบวัน จะไมมีการประชุมสมัยสามัญนติิบัญญัติ
สําหรับปนั้นก็ได 
 ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ใหรัฐสภา
ดําเนินการประชุมไดเฉพาะกรณีที่บัญญัติไวในหมวด ๒ หรือ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระราช
กําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การรับ

 เพื่อนําบทบัญญัติที่มีลักษณะเนื้อหาสอดคลอง
กันมาบัญญัติรวมไวดวยกันและไดมีการแกไขถอยคําให
สอดคลองกับหลักการทําหนังสือสัญญาที่ตองจัดใหมีการ
ชี้แจงตอรัฐสภาดวย 



  
 

๑๑๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

สัญญา การเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารง
ตําแหนง การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง การตั้งกระทู
ถาม และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมมีติ
ใหพิจารณาเรื่องอื่นใดดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 มาตรา ๑๖๐ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัย
หนึ่ง  ๆใหมีกาํหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตพระมหากษัตริย
จะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได  
 การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาหนึ่ง
รอยยี่สิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

ฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือก
หรือการใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง การถอด
ถอนบุคคลออกจากตําแหนง การตั้งกระทูถาม และการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติใหพิจารณาเรื่องอื่น
ใดดวยคะแนนเสียงเกินมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ใหมี
กําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตพระมหากษัตริยจะโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได 
 การปดสมัยประชุมสมัยสามัญกอนครบกําหนด 
เวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบ
ของรัฐสภา 
 มาตรา ๑๖๐ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง 
ๆ ใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตพระมหากษัตริยจะ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได  
 การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาหนึ่ง

รอยยี่สิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 
 มาตรา ๑๖๑ พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุม
รัฐสภา ทรงเปดและทรงปดประชุม  
 พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรง
ทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตาม 
มาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ดวยพระองคเอง หรือจะโปรด 
 

 มาตรา ๑๖๑๑๒๘ พระมหากษัตริยทรงเรียก
ประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรงปดประชุม  
 พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทาํ
รัฐพิธีเปดประชมุสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตาม 
มาตรา ๑๕๙๑๒๗ วรรคหนึ่ง ดวยพระองคเอง หรือจะโปรด 
 

 เพื่อนําบทบัญญัติที่มีลักษณะเนื้อหาสอดคลอง
กันมาบัญญัติรวมไวดวยกัน 



  
 

๑๑๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

เกลาโปรดกระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะ
แลว หรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได  
 มาตรา ๑๖๒ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชน
แหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเปน
การประชุมสมัยวิสามัญก็ได  
 มาตรา ๑๖๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๓ การ
เรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปดประชุม
รัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

เกลาโปรดกระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว 
หรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได  
 เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหา 
กษัตริยจะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัย
วิสามัญก็ได 
 ภายใตบังคับมาตรา ๑๒๙ การเรียกประชุม การ
ขยายเวลาประชุม และการปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดย
พระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๑๖๒ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชน
แหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเปนการ
ประชุมสมัยวิสามัญก็ได  
 มาตรา ๑๖๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๓ การเรียก
ประชุม การขยายเวลาประชุม และการปดประชุมรัฐสภา 

ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๑๖๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได  
 คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธาน
รัฐสภา  
 

 มาตรา ๑๖๓๑๒๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอให
นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศ
เรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได  
 คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธาน
รัฐสภา  
 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 



  
 

๑๑๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและ 
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

 ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและ 
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 มาตรา ๑๕๗ ในที่ประชมุสภาผูแทนราษฎร  
ที่ประชมุวุฒิสภา หรือที่ประชมุรวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใด
จะกลาวถอยคาํใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความ คิดเห็น 
หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะ
นําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมิได  
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาว
ถอยคําในการประชุมที่มีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏ
นอกบริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปน
ความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่น  
ซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น   
 ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใด
ที่อาจเปนเหตุใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหง
สภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดให
มีการโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลนั้นรองขอตามวิธีการ
และภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับการประชุมของ
สภานั้น ทั้งนี้ โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลใน
การฟองคดีตอศาล  
 มาตรา ๑๕๘ เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา 
๑๕๗ ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการ
ประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือ

 มาตรา ๑๕๗๑๓๐ ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร  
ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใด
จะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น 

หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะ
นําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมิได  
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาว
ถอยคําในการประชุมที่มีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏ
นอกบริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปน
ความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่ง
มิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น 

 ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่
อาจเปนเหตุใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหง
สภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมี
การโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับการประชุมของสภา
นั้น ทั้งนี้ โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการ
ฟองคดีตอศาล  

 เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรานี ้ยอมคุมครองไปถึง
ผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมตามขอบังคับของ
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี และ

 เพื่อนําบทบัญญัติที่มีลักษณะเนื้อหาสอดคลอง
กันมาบัญญัติรวมไวดวยกัน 



  
 

๑๑๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

รัฐสภา แลวแตกรณี และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธาน
ในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการ
ประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนที่
ไดรับอนุญาตจากประธานแหงสภานั้น ดวย โดยอนุโลม 

คุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลง
ขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจน
ผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศนที่ไดรับอนุญาตจากประธานแหงสภานั้น
ดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๕๘ เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ 

ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุม

ตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา 

แลวแตกรณี และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุม

อนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุ 

กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนที่ไดรับอนุญาตจากประธาน

แหงสภานั้น ดวย โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๖๕ ในระหวางสมัยประชุม หามมใิหจับ 
คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชกิ
วุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปน
ผูตองหาในคดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่
ผูนั้นเปนสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด  
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําความผิด ใหรายงานไปยัง
ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และประธาน
แหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได  
 

 มาตรา ๑๖๕๑๓๑ ในระหวางสมัยประชุม หามมิให
จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปน
ผูตองหาในคดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่
ผูนั้นเปนสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด  
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําความผิด ใหรายงานไปยัง
ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และประธาน
แหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได  
 

 เพื่อนําบทบัญญัติที่มีลักษณะเนื้อหาสอดคลอง
กันมาบัญญัติรวมไวดวยกัน 



  
 

๑๑๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไมวาจะได
ฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นใน
ระหวางสมัยประชุมมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภา
ที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดีอันเกี่ยวกับกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง แตการพิจารณาคดีตอง
ไมเปนการขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา 
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํากอนมี
คําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ยอมเปน
อันใชได  
 มาตรา ๑๖๗ ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ถูกคุมขังในระหวางสอบสวนหรือ
พิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงาน
สอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี ตองสั่งปลอยทันทีถา
ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ  
 คําสั่งปลอยตามวรรคหนึ่งใหมีผลบังคับตั้งแตวัน
สั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม 

 ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัย
ประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมมิได เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดี
อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะ 
กรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง แตการพิจารณาคดีตองไม
เปนการขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาประชมุสภา 
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํากอนมี
คําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ยอมเปน
อันใชได 
 ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ถูกคุมขังในระหวางสอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัย
ประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล 
แลวแตกรณี ตองสั่งปลอยทันทีถาประธานแหงสภาที่ผูนั้น
เปนสมาชิกไดรองขอ 
 คําสั่งปลอยใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึง
วันสุดทายแหงสมัยประชุม 
 มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไมวาจะไดฟองนอก
หรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัย



  
 

๑๑๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ประชุมมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปน
สมาชิก หรือเปนคดีอันเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการที่

สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา 
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํากอนมี

คําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ยอมเปน
อันใชได  
 มาตรา ๑๖๗ ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ถูกคุมขังในระหวางสอบสวนหรือพิจารณา

อยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวน
หรือศาล แลวแตกรณี ตองสั่งปลอยทันทีถาประธานแหง
สภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ  
 คําสั่งปลอยตามวรรคหนึ่งใหมีผลบังคับตั้งแตวัน

สั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม 

 มาตรา ๑๖๘ ในระหวางที่อายุของสภาผูแทน 
ราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการ
ประชุมวุฒิสภามิได เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้  
 (๑) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตาม
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา 
๒๒๓ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา  

 มาตรา ๑๖๘๑๓๒ ในระหวางที่อายุของสภาผูแทน 
ราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมกีารประชมุ
วุฒิสภามิได เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี ้ 
 (๑) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตาม
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา 
๒๒๓๑๘๙ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา  

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อให
สอดคลองกับมาตรา ๑๒๑ ที่ไดมีการแกไข 



  
 

๑๒๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๒) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่เลือก 
แตงตั้ง ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ ใหบุคคลดํารง
ตําแหนงใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ 
มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) 
มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา 
๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒  
 (๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณา
และมีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง  

 (๒) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่เลือก 

แตงตั้ง ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบพิจารณาให
บุคคลดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ 
มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ 
มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ 
(๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒บทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี ้
 (๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณา
และมีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง 

 มาตรา ๑๘๒ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามี
อํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้  

 มาตรา ๑๘๒ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามี
อํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญนี ้

 ไดมีการนําไปบัญญัติเปนสวนที่ ๙ การควบคุม
การบริหารราชการแผนดิน 

 มาตรา ๑๘๘ การประชุมสภาผูแทนราษฎร 
การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา 
ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับ
การประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิก
ของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสอง
สภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็
ใหประชุมลับ 
 

 มาตรา ๑๘๘๑๓๓ การประชุมสภาผูแทนราษฎร 
การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา 
ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับ
การประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของ
แตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
แตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยู
รวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 



  
 

๑๒๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๙๑ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา มี
อํานาจตราขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการ
ปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือ
กิจการอันเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแตละ
ชุด การปฏิบัติหนาที่และองคประชุมของคณะกรรมาธิการ 
วิธีการประชมุ การเสนอและพิจารณารางพระราชบญัญัติและ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การ
ปรึกษา การอภิปราย การลงมต ิการบันทึกการลงมติ การ
เปดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป 
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย ประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๑๙๑๑๓๔ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามี
อํานาจตราขอบังคับการประชุมเกีย่วกับการเลือกและการ
ปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือ
กิจการอันเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแตละ
ชุด การปฏิบัติหนาที่และองคประชุมของคณะกรรมาธิการ 
วิธีการประชมุ การเสนอและพิจารณารางพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ การเสนอญัตต ิการปรึกษา การอภปิราย การลงมติ 
การบันทึกการลงมติ การเปดเผยการลงมต ิการตั้งกระทูถาม 
การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย 
และการอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้งมีอํานาจตราขอบังคบัเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่น
เพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 มาตรา ๑๘๙ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา มี
อํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิการ
สามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปน
สมาชิก ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของสภา แลวรายงานตอสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญดังกลาวตองระบุกิจการหรือเรื่องใหชัดเจนและไมซ้ํา
หรือซอนกัน  
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งยอมมอีํานาจ
ออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด 

 มาตรา ๑๘๙๑๓๕ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามี
อํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิการ
สามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปน
สมาชิก ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของสภา แลวรายงานตอสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญดังกลาวตองระบุกิจการหรือเรื่องใหชัดเจนและไมซ้ํา
หรือซอนกัน  
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งยอมมีอํานาจออก
คําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มเติมสภาพ
บังคับของคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ เพื่อใหการทํา
หนาที่ของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยถา
เปนเรื่องที่อยูในอํานาจของคณะกรรมาธิการ ใหคณะ 
กรรมาธิการของสภามีอํานาจออกคําสั่งเรียกไดและให
คําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ แตมี
ขอจํากัดการใชคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ โดยหาม
นําไปใชกับผูพิพากษา ตุลาการ หรือกรรมการในองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ เพราะไมเชนนั้นอาจจะเกิดการ
แทรกแซงเขาไปในฝายตุลาการหรือองคกรตรวจสอบ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

มาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่
กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเปนขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธานคณะ 
กรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล
หนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้น
ดําเนินการตามวรรคสอง เวนแตเปนกรณทีี่เกี่ยวกับความ 
ปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน ใหถือวาเปน
เหตุยกเวนการปฏิบัติตามวรรคสอง  
 เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา 
๑๕๘ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้
ดวย  
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียง
กับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ 
แตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภา
ผูแทนราษฎร  
 ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๙๑ ใหประธานสภาผูแทน 
ราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคหา 

ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือใน
เรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และใหคําสั่ง
เรียกดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ  แตคําสั่ง
เรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับกับผูพิพากษาหรือตุลาการที่
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล  และมิให
ใชบังคับกับผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่โดยตรงใน
แตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี 
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเปนขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธานคณะ 
กรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล
หนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้น
ดําเนินการตามวรรคสอง เวนแตเปนกรณีที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน ใหถือวาเปน
เหตุยกเวนการปฏิบัติตามวรรคสอง  
 เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา 
๑๕๘๑๓๐ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตาม
มาตรานี้ดวย  
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรทั้งหมด ตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับ

อิสระได ซึ่งไดกําหนดใหความคุมครองฝายตุลาการ ๒ 
เรื่อง คือ เรื่องงานคดีและการบริหารงานบุคคลของแตละ
ศาล สวนของกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
คุมครองตามที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจเทานั้น 
ถาฝายตุลาการหรือกรรมการในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญทําหนาที่ของทานโดยตรงในการตรวจสอบ ก็
ไดรับความคุมครอง ออกคําสั่งเรียกทานไมได เพราะทาน
ทํางานในลักษณะที่ตองการความเปนอิสระ แตมีหนังสือ
เชิญทานมาหรือหนังสือขอความรวมมือจากทานได หรือ 
ไมก็ไปออกคําสั่งเรียกฝายธุรการแทนได แตทั้งนี้ ถาไป
ทําภารกิจอยางอื่นก็ไมไดรับความคุมครองตามมาตรานี้ 
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อัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละ
พรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภา
ผูแทนราษฎร  
 ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชมุสภาผูแทน 
ราษฎรตามมาตรา ๑๙๑๑๓๔ ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปน
ผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคหา 

 มาตรา ๑๙๒ สาระสําคัญที่ตองมีในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในบท
เฉพาะกาล ใหเปนสาระสําคัญที่ตองมีในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องนั้น ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้  

 มาตรา ๑๙๒ สาระสําคัญที่ตองมีในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในบท
เฉพาะกาล ใหเปนสาระสําคัญที่ตองมีในกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญเรื่องนั้น ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี ้ 

 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติรองรับกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญที่มีอยูไวแลว และบัญญัติใหผูรักษาการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนผูดําเนินการ
ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญตอไป 

สวนที่ ๖ 
การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

                          
 

สวนที่ ๖๕ 
การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

                          
 

 จัดเรียงลําดับสวนใหม 

 มาตรา ๑๙๓ ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุม
รวมกัน  
 (๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๙  
 (๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทน
พระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑  
 

 มาตรา ๑๙๓๑๓๖ ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภา
ประชุมรวมกัน  
 (๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๙  
 (๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทน
พระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑  
 

 จัดเรียงลําดับอนุมาตราใหมตามความสําคัญและ
แกไข (๑๕) เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขความในมาตรา 
๑๙๐ ซึ่งตองมีการชี้แจงตอรัฐสภาในการทําหนังสือสัญญา 
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 (๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียร
บาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
มาตรา ๒๒  
 (๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการ
สืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓  
 (๕) การปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหมมาตรา ๙๔   
 (๖) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติไดตามมาตรา ๑๕๙  
 (๗) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุม
ตามมาตรา ๑๖๐  
 (๘) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๑  
 (๙) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๑๗๓  
 (๑๐) การใหความเห็นชอบใหพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตอไปตามมาตรา 
๑๗๘ วรรคสอง   
 (๑๑) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตาม
มาตรา ๑๙๔  
 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๒๑๑  

 (๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียร
บาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
มาตรา ๒๒  
 (๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการ
สืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓  
 (๕) การปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหมมาตรา ๙๔ 
 (๖๕) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติไดตามมาตรา ๑๕๙๑๒๗ 
 (๗๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุม
ตามมาตรา ๑๖๐๑๒๗  
 (๘๗) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๑๑๒๘  
 (๘) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตาม
มาตรา ๑๓๗ 
 (๙) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓๑๔๕ 
 (๑๐) การปรึกษารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติใหมตามมาตรา ๑๕๑ 
 (๑๐๑๑) การใหความเห็นชอบใหพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติประกอบ 
 



  
 

๑๒๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๑๓) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๒๑๓  
 (๑๔) การใหความเห็นชอบในการประกาศ
สงครามตามมาตรา ๒๒๓ 
 (๑๕) การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตาม
มาตรา ๒๒๔  
 (๑๖) การแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๑๓ 

รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตอไปตามมาตรา ๑๗๘๑๕๓ วรรคสอง  
 (๑๑) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตาม
มาตรา ๑๙๔ 
 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๒๑๑๑๗๖  
 (๑๓) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๒๑๓๑๗๙  
 (๑๔) การใหความเห็นชอบในการประกาศ
สงครามตามมาตรา ๒๒๓๑๘๙  
 (๑๕) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบ
หนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๒๔๑๙๐  
 (๑๖) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 
๓๑๓๒๙๑ 

 มาตรา ๑๙๔ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา
ใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหวางที่ยังไมมี
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน  
 มาตรา ๑๙๕ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ให
นําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตใน
เรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปน
สมาชิกของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับ
อัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 

 มาตรา ๑๙๔๑๓๗ ในการประชุมรวมกันของ
รัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหวางที่ยัง 
ไมมีขอบังคับการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน  
 ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแก
สภาทั้งสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  เวนแตในเรื่องการตั้ง
คณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิก
ของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับ
อัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 
 
 

 ไมมีการแกไข แตนําความในมาตรา ๑๙๔ และ
มาตรา ๑๙๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาบัญญัติรวมไวดวยกัน 



  
 

๑๒๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๙๕ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ให

นําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตใน

เรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่ง 
เปนสมาชิกของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือ

ใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 
 สวนที่ ๖ 

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

                          
 

 กําหนดขึ้นใหมโดยแยกออกจากการตราพระราช 
บัญญัติปกติ  เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ถือเปนสวนขยายรายละเอียดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งโดยหลัก
กฎหมายจะอยูในฐานะเหนือกวาพระราชบัญญัติปกติ จึง
ตองกําหนดวิธีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ไวเปนพิเศษ โดยทําใหการแกไขกระทําไดยากรองจาก
รัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาเจตนารมณของบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญไว และตองมีการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญกอนการใชบังคับดวย 

  มาตรา ๑๓๘  ใหมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี ้
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง 

 เพื่อกําหนดรายชื่อของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่จะตราขึ้นเพื่อใชบังคับตามรัฐธรรมนูญนี้  
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นวาพระราชบัญญัติใดเปนพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 



  
 

๑๒๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การออกเสียงประชามติ 
 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน 

 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน 

  มาตรา ๑๓๙  รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย 
 (๑) คณะรัฐมนตรี 
 (๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ 
 
 

 เพื่อกําหนดองคกรที่จะสามารถเสนอรางพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหชัดเจน ไดแก คณะ 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามจํานวนที่กําหนด 
หรือศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาล
และประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  



  
 

๑๒๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปน
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

  มาตรา ๑๔๐  การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาให
กระทําเปนสามวาระ ดังตอไปนี ้
 (๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลักการ และในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา 
ใหถือเสียงขางมากของแตละสภา 
 (๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ตองมี
คะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 
 ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตรา
พระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 

 เพื่อกําหนดกระบวนการการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใหมกีระบวนการที่สําคัญและแกไขได
ยากกวากระบวนการตราพระราชบัญญัติปกติ โดยเฉพาะ
ในขั้นตอนการพิจารณาและลงมติ  อยางไรก็ตาม สําหรับ
วิธีการในรายละเอียดของกระบวนการพิจารณายังคงให
เปนไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติ
ซึ่งใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลมทั้งหมดไมวาจะเปนกรณี
กฎหมายการเงิน การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา การตั้งกรรมาธิการรวมกัน การนําขึ้นทูลเกลาฯ 

  มาตรา ๑๔๑  เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนําขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญซึง่ตอง
กระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวาราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือ

 เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายที่ขยายรายละเอียดของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ จึง
กําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว 
กอนนําทูลเกลาฯ ใหสงศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบรางพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมใหมีบทบัญญัติใดขัดหรือ
แยงกับรัฐธรรมนูญกอน และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ



  
 

๑๒๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

แยงตอรัฐธรรมนูญ ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตก
ไป  ในกรณีที่วินิจฉัยวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 
 ในกรณีที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําให
ขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามวรรค
สอง ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืน
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ  ใน
กรณีเชนวานี้ ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณา
แกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยมติ
ในการแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา แลวให
นายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ 
หรือมาตรา ๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป 

วินิจฉัยวามีการขัดหรือแยงในขอความใดใหขอความนั้นตก
ไป หากเปนสาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นตกไป
ทั้งฉบับ 

 สวนที่ ๗ 
การตราพระราชบัญญัติ 

                          
 

 นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติ
มารวมไวดวยกัน 

 มาตรา ๑๖๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๐ รางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได
ก็แตโดยสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี  แตราง

 มาตรา ๑๖๙๑๔๒ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๐ 

๑๓๙ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือคณะรัฐมนตรี  แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

 วรรคหนึ่ง เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมี
อิสระในการปฏิบัติหนาที่ฝายนิติบัญญัติ โดยไมตองอยู
ภายใตมติพรรคการเมือง และเพื่อใหศาลหรือองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอรางกฎหมายไดเฉพาะ



  
 

๑๓๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะ
เสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตร ี 
 การเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จะกระทําไดเมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูนั้นสังกัด มีมติใหเสนอไดและตองมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไมนอยกวายี่สิบคนรับรอง   
 รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความ
ถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตอไปนี้  
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข 
ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร  
 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน 
หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน 
 (๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู  
 (๔) เงินตรา  
 ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราช 
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายก 
รัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของ
ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปนผูวินิจฉัย  
 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรอง

ของนายกรัฐมนตรี 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
ยี่สิบคน 
 (๓) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่ประธาน
ศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ หรือ 
 (๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่น
คนเขาชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓ 
 ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซึ่งมีผูเสนอตาม (๒) 
(๓) หรือ (๔) เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะ
เสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 ในกรณีที่ประชาชนไดเสนอรางพระราชบัญญัติใด
ตาม (๔) แลว  หากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ไดเสนอราง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัตินั้น
อีก ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๓ วรรคสี่ มาใชบังคับกับ
การพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นดวย 
 รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 
 ในการเสนอรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
ตองมีบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราช 
บัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดวย 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่ประธาน
ศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ รวมทั้งลด
จํานวนในการเขาชื่อของประชาชนเพื่อเสนอรางกฎหมาย
เหลือเพียง ๑๐,๐๐๐ ชื่อ ซึ่งจะทําใหการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกับประชาชน
ทําไดงายขึ้น 
 วรรคสอง เพื่อใหครอบคลุมผูเสนอตาม (๓) และ 
(๔) ดวย 
 วรรคสาม เพื่อรองรับในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมายที่มีหลักการ
เดียวกันกับรางกฎหมายที่ประชาชนเสนอ จะตองใหมีผูแทน
ประชาชนเขาไปชี้แจงและเปนกรรมาธิการไดดวยตามมาตรา 
๑๖๓ วรรคสี่ เพื่อใหเจตนารมณของรางกฎหมายดังกลาว
เปนไปตามที่ประชาชนตองการ 
 วรรคหา เพื่อตองการใหสภาผูแทนราษฎรทราบ
ถึงเจตนารมณของรางกฎหมายตามวรรคหนึ่งที่เสนอตอ
สภาผูแทนราษฎร 
 วรรคหก เพื่อใหสภามีหนาที่ในการเปดเผยราง
กฎหมายและขอมูลรายละเอียดของรางกฎหมายที่จะ
เสนอตอสภาสูประชาชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการตรวจสอบกฎหมาย 



  
 

๑๓๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชมุ
รวมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่มีกรณีดังกลาว  
 มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสี่ใหใชเสียงขาง
มากเปนประมาณ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา ๑๗๒ รางพระราชบัญญัติและราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎรกอน 

 รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผย
ใหประชาชนทราบและใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
รายละเอียดของรางพระราชบัญญัตินั้นไดโดยสะดวก 
 การเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จะกระทําไดเมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ผูนั้นสังกัด มีมติใหเสนอไดและตองมีสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรไมนอยกวายี่สิบคนรับรอง  
 รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความ
ถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตอไปนี้  
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข 

ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร  
 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน 

หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน  
 (๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู  
 (๔) เงินตรา 
 ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติหรือ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราช

บัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายก 

รฐัมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของ

ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการ

สามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปนผูวินิจฉัย  
 



  
 

๑๓๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชมุ

รวมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบหาวันนับ

แตวันที่มีกรณีดังกลาว  
 มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสี่ใหใชเสียงขาง

มากเปนประมาณ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา ๑๗๒ รางพระราชบัญญัติและรางพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 
 มาตรา ๑๖๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๐ รางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได
ก็แตโดยสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี  แตราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะ
เสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตร ี 
 การเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จะกระทําไดเมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูนั้นสังกัด มีมติใหเสนอไดและตองมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไมนอยกวายี่สิบคนรับรอง   
 รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความ
ถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตอไปนี้  
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข 
ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร  
 

 มาตรา ๑๖๙๑๔๓ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๐ ราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะ

เสนอไดก็แตโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตร ี 
แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารบัรองของนายกรัฐมนตรี  
 การเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จะกระทําไดเมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ผูนั้นสังกัด มีมติใหเสนอไดและตองมีสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรไมนอยกวายี่สิบคนรับรอง   
 รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความ
ถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตอไปนี้  
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข 
ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร  
 

 เนื่องจากรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
กอใหเกิดภาระทางงบประมาณของรัฐ จึงตองกําหนด
หลักเกณฑใหมีความชดัเจนและตองการใหมีความ
ครอบคลุมกรณีที่มีการนําเอาหลักทรัพยของรัฐโดยใชหุน
ของกองทุนของรัฐไปผูกพันกับบุคคลภายนอกโดยไมมี
กฎหมายรองรับดวย 



  
 

๑๓๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน 
หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน 
 (๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู  
 (๔) เงินตรา  
 ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราช 
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายก 
รัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของ
ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปนผูวินิจฉัย  
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชมุ
รวมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่มีกรณีดังกลาว  
 มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสี่ใหใชเสียงขาง
มากเปนประมาณ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน 
หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน 
 (๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู 
หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ 
 (๔) เงินตรา  
 ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราช 
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายก 
รัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของ
ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปนผูวินิจฉัย  
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชมุ
รวมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่สอง ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่มีกรณีดังกลาว  
 มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสี่สอง ใหใช
เสียงขางมากเปนประมาณ ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด 

 มาตรา ๑๗๑ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
ผูเสนอและในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยว
ดวยการเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไขเพิ่มเติม และ

 มาตรา ๑๗๑๑๔๔ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนผูเสนอและในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไขเพิ่มเติม และ
ประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมี

 แกไขถอยคําใหมีความสอดคลองกับการเพิ่ม
สวนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
และเพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 



  
 

๑๓๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมี
ลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธาน 
สภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไวกอน และภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
สงรางพระราชบญัญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปใหที่ประชมุรวมกันของประธานสภาผูแทน 
ราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทน 
ราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย ถาที่ประชมุรวมกันวินิจฉัยวา
การแกไขเพิ่มเตมินั้นทําใหรางพระราชบัญญัติหรือรางพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้มีลักษณะเปนรางพระราช 
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมให
คํารับรอง ใหสภาผูแทนราษฎรดาํเนินการแกไขเพื่อมิใหราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

ลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธาน 
สภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไวกอน และภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
สงรางพระราชบญัญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปใหที่ประชมุรวมกันของประธานสภาผูแทน 
ราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทน 
ราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย ถาที่ประชมุรวมกันวินิจฉัยวาการ
แกไขเพิ่มเตมินั้นทําใหรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมลีักษณะเปนรางพระราช 

บัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น

ไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมใหคํา

รับรอง ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนนิการแกไขเพื่อมิใหรางพระ 
ราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปน

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
 ในกรณีที่ที่ประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยวา
การแกไขเพิ่มเติมนั้น ทําใหรางพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะ
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหนายกรัฐมนตรี
รับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรอง ใหสภาผูแทน 
ราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
 



  
 

๑๓๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๗๓ รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี
ระบุไวในนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ วาจําเปน
ตอการบริหารราชการแผนดิน หรอืรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดหากสภาผูแทนราษฎรมมีติไมให
ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็นชอบไมถึงกึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู 
คณะรัฐมนตรีอาจขอใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพื่อมีมติอีกครั้ง
หนึ่ง หากรัฐสภามีมติใหความเหน็ชอบ ใหตั้งบุคคลซึ่งเปน
หรือมิไดเปนสมาชิกของแตละสภามีจํานวนเทากนัตามที่
คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการรวมกัน
ของรัฐสภาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และใหคณะกรรมาธิการ
รวมกันของรัฐสภารายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดพิจารณาแลวตอ
รัฐสภา ถารัฐสภามีมติเห็นชอบดวยรางพระราชบญัญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๙๓ ถารัฐสภามีมติไมใหความเหน็ชอบ ให
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

 มาตรา ๑๗๓๑๔๕ รางพระราชบญัญัติที่คณะ 
รัฐมนตรีระบุไวในนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ 
๑๗๖ วาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน หรือรางพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดหากสภาผูแทนราษฎรมีมตไิมให
ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็นชอบไมถึงกึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู 
คณะรัฐมนตรีอาจขอใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพื่อมีมติอีกครั้ง
หนึ่ง หากรัฐสภามีมติใหความเหน็ชอบใหตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือ
มิไดเปนสมาชิกของแตละสภามีจาํนวนเทากันตามที่คณะ 
รัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการรวมกันของ
รัฐสภาเพื่อพิจารณารางพระราชบญัญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกันของ
รัฐสภารายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดพิจารณาแลวตอรัฐสภา ถา
รัฐสภามีมติเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 
๙๓๑๕๐ ถารัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบ ใหรางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอัน
ตกไป 

 แกไขถอยคําใหมีความสอดคลองกับการเพิ่ม
สวนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๗๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อสภา
ผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามมาตรา ๑๗๒ 
และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระ 

 มาตรา ๑๗๔๑๔๖ ภายใตบังคับมาตรา ๑๘๐๑๖๘ 
เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามมาตรา ๑๗๒ 
๑๔๒ และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอราง

 แกไขถอยคําใหมีความสอดคลองกับการเพิ่ม
สวนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 



  
 

๑๓๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอมานั้นใหเสร็จ
ภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยว
ดวยการเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ 
เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณี
พิเศษซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาวให
หมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันที่รางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมา 
ถึงวุฒิสภา 
 ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวมระยะ 
เวลาที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๑๗๗  
 ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบญัญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมเสร็จภายในกําหนด 
เวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบ
ในรางพระราชบญัญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น 
 ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราช 
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอไปนั้นเปนราง

พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอมานั้นใหเสร็จ
ภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยว
ดวยการเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวน
แตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษซึ่ง
ตองไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันใน
สมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมาถึงวุฒิสภา  
 ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวม
ระยะเวลาที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๑๗๗๑๔๙  
 ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบญัญัติหรือรางพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมเสร็จภายในกาํหนดเวลาที่
กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
 ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราช 
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอไปนั้นเปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภา
ผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด 



  
 

๑๓๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภา
ผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด 
 ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไป
วารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
ใหถือวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยว
ดวยการเงิน 

 ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมไิดแจงไปวาราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญใด
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไมเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

 มาตรา ๑๗๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อ
วุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแลว  
 (๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓  
 (๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ให
ยับยั้งรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไวกอน และสงรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภา
ผูแทนราษฎร  
 (๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามที่แกไขเพิ่มเติม
นั้นไปยังสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบ
ดวยกับการแกไขเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 

 มาตรา ๑๗๕๑๔๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๘๐ 

๑๖๘ เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแลว  
 (๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐  
 (๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ให
ยับยั้งรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไวกอน และสงรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภา
ผูแทนราษฎร  
 (๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามที่แกไขเพิ่มเติม
นั้นไปยังสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวย
กับการแกไขเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐ 

 แกไขถอยคําใหมีความสอดคลองกับการเพิ่ม
สวนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
และเพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 



  
 

๑๓๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

๙๓ ถาเปนกรณีอื่น ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิได
เปนสมาชิกแหงสภานั้น ๆ มีจํานวนเทากันตามที่สภาผูแทน 
ราษฎรกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อ
พิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกัน
รายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณา
แลวตอสภาทั้งสอง ถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยรางพระ 
ราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการตอไป
ตามมาตรา ๙๓ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ก็ให
ยับยั้งรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไวกอน  
 คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจาก
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได และเอกสิทธิ์ที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ให
คุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย  
 การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมี
กรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาเปนกรณีอื่น ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปน
สมาชิกแหงสภานั้น ๆ มีจํานวนเทากันตามที่สภาผูแทน 
ราษฎรกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อ
พิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกนัรายงานและ
เสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภา
ทั้งสอง ถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการ
รวมกันไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 
๙๓๑๕๐ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นไวกอน  
 คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจาก
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได และเอกสิทธิ์ที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘๑๓๐ นั้น ให
คุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย  
 การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมี
กรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๔๑๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



  
 

๑๓๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ถาวุฒิสภาไมสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภา
ผูแทนราษฎรภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๖ ใหถือ
วาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น  
และใหดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ ตอไป 

 มาตรา ๑๗๖ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไวตามมาตรา ๑๗๕ 
นั้น สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลา
หนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแตวันที่วุฒิสภาสงราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร สําหรับกรณีการยับยั้งตาม

มาตรา ๑๗๕ (๒) และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบ
ดวย สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๓) ในกรณี
เชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่
คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน 
ราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓  
 ถารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้น
พิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎร

 มาตรา ๑๗๖๑๔๘ รางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไวตาม
มาตรา ๑๗๕๑๔๗ นั้น สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณา
ใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแต
วันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร สําหรับ

กรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕๑๔๗ (๒) และนับแตวันที่
สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณีการยับยั้ง
ตามมาตรา ๑๗๕๑๔๗ (๓) ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทน 
ราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการ
รวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว 
ใหถือวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐  
 ถารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้น

 แกไขถอยคําใหมีความสอดคลองกับการเพิ่ม
สวนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 



  
 

๑๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือรางพระ 
ราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๙๓ 

พิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทน 
ราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการ
รวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว 
ใหถือรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และ
ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐ 

 มาตรา ๑๗๗ ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระ 
ราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
ตามมาตรา ๑๗๕ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกัน
กับหลักการของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไวมิได  
 ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา เห็นวา
รางพระราชบัญญตัิหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เสนอหรือสงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มี
หลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ตองยับยั้งไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธาน
วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถา

 มาตรา ๑๗๗๑๔๙ ในระหวางที่มีการยับยั้งราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ใดตามมาตรา ๑๗๕๑๔๗ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือ
คลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไวมิได  
 ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวาราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่เสนอหรือสงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอยาง
เดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาสงราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญ

 แกไขถอยคําใหมีความสอดคลองกับการเพิ่ม
สวนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 



  
 

๑๔๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอยาง
เดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว 
ใหรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

วินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกัน
กับหลักการของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

 มาตรา ๙๓ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา 
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได  

 มาตรา ๙๓๑๕๐ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา เพื่อ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

 แกไขถอยคําใหมีความสอดคลองกับการเพิ่ม
สวนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๙๔ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดพระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพน
เกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตองปรึกษา
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํา
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง 

 มาตรา ๙๔๑๕๑ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพน
เกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตองปรึกษา
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย

 แกไขถอยคําใหมีความสอดคลองกับการเพิ่ม
สวนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 



  
 

๑๔๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทาน
คืนมาภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวา
พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

มิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบ
วัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ
เปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแลว 

 มาตรา ๑๙๐ การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา หรือผูพิการหรือทุพพล
ภาพ หากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการ
เต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคล
ประเภทนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด  

 มาตรา ๑๙๐๑๕๒ การพิจารณารางพระราชบัญญตัิที่
ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน สตรี และคนชราผูสูงอาย ุหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ 
หากสภาผูแทนราษฎรมไิดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให
สภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญขึ้นประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมจีํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมี
สัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกนั 

 แกไขถอยคําใหมีความครอบคลุมและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มหลักการใหการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติตามมาตรานี้จะตองมี
สัดสวนหญิงและชายใกลเคียงกัน 

 มาตรา ๑๗๘ ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎร
สิ้นอายุลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวย หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืน
มา ใหเปนอันตกไป  
 ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมี
การยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทน 
ราษฎร หรอืวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางรฐัธรรมนูญ

 มาตรา ๑๗๘๑๕๓ ในกรณีที่อายุของสภาผูแทน 
ราษฎรสิ้นอายุสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริยไม
ทรงเห็นชอบดวย หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทาน
คืนมา ใหเปนอันตกไป  
 ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ
มีการยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทน 
ราษฎร หรอืวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางรฐัธรรมนูญ

 แกไขถอยคําใหมีความสอดคลองกับการเพิ่ม
สวนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
และเพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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แกไขเพิ่มเตมิ หรือรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้ง
ทั่วไปรองขอภายในหกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้ง
แรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แต
ถาคณะรัฐมนตรมีิไดรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติ หรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป  
 การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม รางพระ 
ราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตอไปตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับการ
ประชมุรัฐสภา  

แกไขเพิ่มเตมิ หรือรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได 
ถาคณะรัฐมนตรทีี่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอ
ภายในหกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการ
เลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะ 
รัฐมนตรีมิไดรองขอภายในกาํหนดเวลาดังกลาว ใหราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป  
 การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ราง
พระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตอไปตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี 

 สวนที่ ๘ 
การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

                          
 

 นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการควบคุมการตรา
กฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมารวมไวดวยกัน   

 มาตรา ๒๖๒ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว 
กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา 
๙๓ หรือรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ

 มาตรา ๒๖๒๑๕๔ รางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาใหความ
เห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราช 

บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระ
ปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๓๑๕๐ หรือรางพระราชบัญญัติ

 แกไขถอยคําใหมีความสอดคลองกับการเพิ่ม
สวนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
สวนเรื่องการตรวจสอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญซึ่งเดิมบัญญัติไวในมาตรา ๒๖๒ (๒) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
นั้น ไดเปลี่ยนหลักการใหมเปนใหตรวจสอบกอนการใช
บังคับเสมอ และนําไปบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๑ แลว 
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รัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๙๔ กอนที่
นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายอีกครั้งหนึ่ง  
 (๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทน 
ราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี 
แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สง
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงให
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา  
 (๒) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชกิของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวายี่สิบ
คน  เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมี
ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนญูนี้ หรือตราขึ้นโดยไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธาน
รัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรบัความเห็น
ดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา  

หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาลง
มติยืนยันตามมาตรา ๙๔๑๕๑ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํา
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง  
 (๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวให
ประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรี
ทราบโดยไมชักชา  
 (๒) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวายี่สิบ

คน เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมี

ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็น
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธาน

รัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับ

ความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา  
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 (๓) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตรา
ขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสง
ความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และ
แจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ทราบโดยไมชักชา  
 ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให
นายกรัฐมนตรีระงับการดาํเนินการเพื่อประกาศใชรางพระ 
ราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย  
 ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาว
เปนสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ใหรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป  
 ถาศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมขีอความขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ให
ขอความที่ขัดหรอืแยงนั้นเปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ แลวแตกรณ ีตอไป 

 (๓๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้น
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสง
ความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และ
แจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ทราบโดยไมชักชา  
 ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให
นายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการเพื่อประกาศใชรางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
ไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย  
 ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาวเปน
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ใหรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป  
 ถาศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีขอความขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนญูนี้แตมิใชกรณตีามวรรคสาม ใหขอความที่
ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรดีําเนินการ
ตามมาตรา ๙๓๑๕๐ หรือมาตรา ๙๔๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป 
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 มาตรา ๒๖๓ บทบัญญัติมาตรา ๒๖๒ (๒) ให
นํามาใชบังคับกับรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทน 
ราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
รัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดวยโดยอนุโลม  

 มาตรา ๒๖๓๑๕๕ บทบัญญัติมาตรา ๒๖๒ (๒)
๑๕๔  ใหนํามาใชบังคับกับรางขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และราง
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม 

 แกไขถอยคําใหสอดคลองกับการเรียบลําดับ
มาตราใหม 

 สวนที่ ๙ 
การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 

                          
 

 นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินมารวมไวดวยกัน 

 มาตรา ๑๘๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใด
เกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบ
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะ
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 

 มาตรา ๑๘๓๑๕๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใด
เกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบ
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะ
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๑๘๔ การบริหารราชการแผนดินเรื่องใดที่
เปนปญหาสําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน เปนเรื่อง
ที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน หรือที่
เปนเรื่องเรงดวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปนลาย
ลักษณอักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎรกอนเริ่มประชุมใน
วันนั้นวาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใน
การบริหารราชการแผนดินเรื่องนั้นโดยไมตองระบุคําถาม 

 มาตรา ๑๘๔๑๕๗ การบริหารราชการแผนดินเรื่อง
ใดที่เปนปญหาสําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน เปน
เรื่องที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน 
หรือที่เปนเรื่องเรงดวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปน
ลายลักษณอักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎรกอนเริ่ม
ประชุมในวันนั้นวาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเรื่องนั้นโดยไมตอง

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 
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และใหประธานสภาผูแทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกลาวไวใน
วาระการประชุมวันนั้น  
 การถามและการตอบกระทูตามวรรคหนึ่งให
กระทําไดสัปดาหละหนึ่งครั้ง และใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรผูนั้นตั้งกระทูถามดวยวาจาเรื่องการบริหาร
ราชการแผนดินนั้นไดเรื่องละไมเกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตาม
ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  

ระบุคําถาม และใหประธานสภาผูแทนราษฎรบรรจุเรื่อง
ดังกลาวไวในวาระการประชุมวันนั้น  
 การถามและการตอบกระทูตามวรรคหนึ่งให
กระทําไดสัปดาหละหนึ่งครั้ง และใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรผูนั้นตั้งกระทูถามดวยวาจาเรื่องการบริหารราชการ
แผนดินนั้นไดเรื่องละไมเกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามขอบังคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร 

 มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไม
นอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรฐัมนตรี ญัตติดังกลาวตอง
เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปซึ่งเปน
บุคคลตามมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ดวย และเมื่อไดมีการเสนอ
ญัตติแลว จะมกีารยุบสภาผูแทนราษฎรมไิด เวนแตจะมีการ
ถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสาม 
 การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรค
หนึ่ง ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรี
ที่มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่
ราชการ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย จะเสนอโดยไมมีการยื่นคํารองขอตามมาตรา 
๓๐๔ กอน มิได และเมื่อไดมีการยื่นคํารองขอตามมาตรา 
๓๐๔ แลว ใหดําเนินการตอไปไดโดยไมตองรอผลการ
ดาํเนินการตามมาตรา ๓๐๕ 

 มาตรา ๑๘๕๑๕๘ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาสองหนึ่งในหาของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรฐัมนตรี ญัตติดังกลาวตอง
เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปซึ่งเปน
บุคคลตามมาตรา ๒๐๑๑๗๑ วรรคสอง ดวย และเมือ่ไดมีการ
เสนอญัตติแลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมไิด เวนแตจะมี
การถอนญัตติหรอืการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสาม 
 การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรค
หนึ่ง ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่
มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกต ิสอไปในทางทุจริตตอหนาที่
ราชการ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย จะเสนอโดยไมมีการยื่นคํารองขอตามมาตรา 
๓๐๔๒๗๑ กอนมิได และเมื่อไดมีการยื่นคํารองขอตาม
มาตรา ๓๐๔๒๗๑ แลว ใหดําเนินการตอไปไดโดยไมตอง
รอผลการดําเนินการตามมาตรา ๓๐๕๒๗๒ 

 แกไขจํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มี
สิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายก 
รัฐมนตรี จากจํานวน ๒ ใน ๕ เปน ๑ ใน ๕ เพื่อให
กระบวนการในการตรวจสอบนี้สามารถกระทําการได
สะดวกและงายขึ้น รวมทั้งในทางตรงกันขามนายก 
รัฐมนตรีตองระมัดระวังในการบริหารราชการแผนดินให
เปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 



  
 

๑๔๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใชดวยมติให
ผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลง
มติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้ มิให
กระทําในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจ
ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  
 ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน 
ราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาชื่อเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายนั้น เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอด
สมัยประชุมนั้น  
 ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําชื่อผูที่
ไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แตงตั้งตอไป และมิใหนํามาตรา ๒๐๒ มาใชบังคับ 

 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใชดวยมติ
ใหผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไปใหสภาผูแทน 
ราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณี 
เชนวานี้มิใหกระทําในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด 
มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  
 ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน 
ราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาชื่อเสนอญัตติขอ
เปดอภิปรายนั้น เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาชื่อเสนอญัตติขอ
เปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีก
ตลอดสมัยประชุมนั้น  
 ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงมากกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน 
ราษฎร ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําชื่อผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป 
และมิใหนํามาตรา ๒๐๒๑๗๒ มาใชบังคับ 

 มาตรา ๑๘๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๕ วรรคสอง วรรค
สาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๘๖๑๕๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาหกของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติ
ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปน
รายบุคคล และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปองกันกรณีที่เมื่อมี
การเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี
คนใดหรือทราบวากําลังจะมีการยื่นขอเปดอภิปรายไม
ไววางใจ มกีารเปลี่ยนแปลงตําแหนงเสียกอนเพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกอภิปรายไมไววางใจ โดยใหรัฐมนตรีผูนั้นยังคงถูก
อภิปรายไมไววางใจอยู เพื่อใหรัฐมนตรีตองรับผิดชอบใน



  
 

๑๔๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแตยังคงเปน
รัฐมนตรีในตําแหนงอื่นภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง  ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคงตอง
ถูกอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจตามวรรคหนึ่งตอไป 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๕ความในวรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับกับรัฐมนตรีผูซึ่งพนจาก
ตําแหนงเดิมไมเกินเกาสิบวันกอนวันที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง แตยังคงเปนรัฐมนตรีใน
ตําแหนงอื่นดวยโดยอนุโลม 

การปฏิบัติหนาที่ ซึ่งจะทําใหการตรวจสอบการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลโดยฝายนิติบัญญัติทําไดงายขึ้น 

  มาตรา ๑๖๐  ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่มิไดอยูในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้น
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมีจํานวนไมถึงเกณฑที่จะเสนอญัตติ
ขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙  ให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวทั้งหมดเทาที่มอียูมีสิทธิ
เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘ 
หรือมาตรา ๑๕๙ ได เมื่อคณะรฐัมนตรีไดบริหารราชการ
แผนดินมาเกินกวาสองปแลว 

 เพื่อใหการตรวจสอบรัฐบาลสามารถทําได แม
รัฐบาลจะคุมเสียงขางมากเด็ดขาดในสภาก็ตาม  ซึ่งตาง
จากเดมิที่หากรัฐบาลคุมเสียงขางมากเด็ดขาดในสภาแลว 
ฝายคานก็แทบจะไมสามารถตรวจสอบอะไรไดเลย โดยให
สามารถมกีารเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีได ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรฝายคานมีจํานวนไมถึงเกณฑการเขาชื่อเพื่อเสนอ
ญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจตามปกตไิด โดยจะกระทํา
ไดเมื่อคณะรัฐมนตรีไดบริหารราชการแผนดินมาเกินกวา ๒ 
ปแลว ทั้งนี้ เพื่อใหคณะรัฐมนตรทีี่บริหารราชการแผนดิน
มาแลวระยะเวลาหนึ่ง จะตองถูกตรวจสอบได 

 มาตรา ๑๘๗ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา
สามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให

 มาตรา ๑๘๗๑๖๑ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอย
กวาสามในหาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

 ลดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาลงเหลือ ๑ ใน ๓ 
เพื่อใหการตรวจสอบการบริหารประเทศของรัฐบาลโดย
ฝายนิติบัญญัติทําไดงายขึ้น 



  
 

๑๕๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

คณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ  
 การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะ
กระทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง  

เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ  
 การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทํา
ไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง 
 

  มาตรา ๑๖๒  ในกรณีที่มีการประชุมสภาผูแทน 
ราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อตั้งกระทูถามในเรื่องใดเกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ หรือการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูใด ใหเปนหนาที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผูนั้นตองเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อ
ชี้แจงหรือตอบกระทูถามในเรื่องนั้นดวยตนเอง  เวนแตมี
เหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหไมอาจเขาชี้แจงหรือ
ตอบกระทู แตตองแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒิสภาทราบกอนหรือในวันประชุมสภาในเรื่อง
ดังกลาว 
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรค
การเมืองในการตั้งกระทูถาม การอภิปราย และการลงมติ
ในการอภิปรายไมไววางใจ 

 กําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบของนายก 
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทูถามในการปฏิบัติ
หนาที่หรือถูกการเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไม
ไววางใจ มีหนาที่ตองเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภาเพื่อชี้แจงหรือตอบกระทูดวยตนเอง เวนแตมี
เหตุจําเปน แตตองแจงใหประธานสภาของแตละสภา
ทราบกอนหรือในวันประชุมของแตละสภา แลวแตกรณี 

 หมวด ๗  
การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

                          
 

 นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองโดยตรงของประชาชนมารวมไวดวยกัน 



  
 

๑๕๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๗๐ ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหาหมื่น
คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภา
พิจารณากฎหมายตามที่กําหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ 
แหงรัฐธรรมนูญนี้  
 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางพระราช 
บัญญัติเสนอมาดวย  
 หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๑๗๐๑๖๓ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไม
นอยกวาหาหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน
รัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายรางพระราชบัญญัติ
ตามที่กําหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แหงรัฐธรรมนูญนี้  
 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางพระราช 
บัญญัติเสนอมาดวย  
 หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบ
รายชื่อ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตองใหผูแทนของประชาชน 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นชี้แจง
หลักการของรางพระราชบัญญัติ และคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตอง
ประกอบดวยผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อ
เสนอรางพระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดดวย 

 แกไขจํานวนประชาชนที่จะเขาชื่อจากเดิม 
๕๐,๐๐๐ คน เปน ๑๐,๐๐๐ คน เพื่อใหการดําเนินการตาม
หลักการนี้กระทําไดงายและคลองตัวยิ่งขึ้น และเพื่อให
รัฐบาลไดทราบถึงเจตนารมณที่แทจริงของรางพระราช 
บัญญัติที่ประชาชนเปนผูเสนอ อันจะทําใหการเสนอ
กฎหมายดังกลาวมีโอกาสไดรับการพิจารณาจากรัฐสภา 
และนําไปบัญญัติเปนพระราชบัญญัติตอไป จึงกําหนดให
คณะกรรมาธิการวสิามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวจะตองประกอบดวยผูแทนของประชาชนที่เขาชื่อ
ดวยจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ 

 มาตรา ๓๐๔ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตําแหนงได  
 

 มาตรา ๓๐๔๑๖๔ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อ
รองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา 
๓๐๗๒๗๔ ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓๒๗๐ ออก
จากตําแหนงได คํารองขอดังกลาวตองระบุพฤติการณที่

 ลดจํานวนในการเขาชื่อของประชาชนลงเหลือ
เพียง ๒๐,๐๐๐ ชื่อ เพื่อใหการมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนสามารถทําได
งายขึ้นและเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งไดนํา
บทบัญญัติในสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาไปบัญญัติไวในมาตรา ๒๗๑ เพื่อใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 



  
 

๑๕๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

คํารองขอดังกลาวตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน  
 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตาม
มาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหนงได  
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะ
เขาชื่อรองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปน 

ขอ ๆ ใหชัดเจน  
 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่
กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปน 
ขอ ๆ ใหชัดเจน 
 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อ
รองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา 

๓๐๗ ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได  
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะ
เขาชื่อรองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

 

 มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวา กิจการ
ในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อ
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหมกีารออกเสียงประชามตไิด  
 การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชน
ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนวาจะเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรค
หนึ่งซึ่งมิใชเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี ้การออก 
 

 มาตรา ๒๑๔๑๖๕ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวา 
กิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติ

หรือประชาชน นายกรัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะ 
รัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน

วุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหมกีารออกเสียง

ประชามติไดประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียง
ประชามติ 
 การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําได
ในเหตุ ดังตอไปนี้ 
 

 เพิ่มสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมในทาง
การเมืองโดยตรงดวยการออกเสียงประชามติ ซึ่งจะมีการ
ดําเนินการใน ๒ เหตุ คือ 
 ๑. คณะรัฐมนตรเีสนอใหมีการออกเสียงประชามต ิ
 ๒. มีกฎหมายบัญญัติใหเรื่องใดตองมีการออก
เสียงประชามติ 
 ในการออกเสียงประชามติของประชาชนอาจให
มีผลเปนขอยุติหรือเปนการใหคําปรึกษาก็ได ซึ่งจะขึ้นอยู
กับเรื่องที่จะดําเนินการใหออกเสียงประชามติ แตกตาง 
 



  
 

๑๕๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

เสียงประชามตทิี่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะ
บุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามไิด  
 ประกาศตามวรรคหนึ่งตองกําหนดวันใหประชาชน
ออกเสียงประชามติซึ่งจะตองไมกอนเกาสิบวันแตไมชากวา
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และวันออกเสียงประชามติตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่ว
ราชอาณาจักร  
 ในระหวางที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใชบังคับ 
รัฐตองดําเนินการใหบุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบกับ
กิจการนั้น แสดงความคิดเห็นของตนไดโดยเทาเทียมกัน  
 บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ  
 ในการออกเสียงประชามต ิหากผลปรากฏวามีผูมา
ใชสิทธิออกเสียงประชามติเปนจาํนวนไมมากกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามต ิใหถือวาประชาชนโดย
เสียงขางมากไมเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น แตถามี
ผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติมากกวาหนึ่งในหาของจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติและปรากฏวาผูออกเสียงประชามติ
โดยเสียงขางมากใหความเหน็ชอบ ใหถือวาประชาชนโดยเสียง
ขางมากเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น  
 การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปน
เพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  
 

 (๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่อง
ใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะ 
รัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออก
เสียงประชามติได 
 (๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียง
ประชามติ 
 การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดให
เปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิ
ออกเสียงประชามติในปญหาที่จัดใหมีการออกเสียงประชามต ิ
หรือเปนการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได  
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 
 การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชน
ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนวาจะใหออกเสียง
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบในกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใชที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ 
และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียงประชามติที่หรือเกี่ยวกับตัว
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง

โดยเฉพาะ จะกระทํามิได 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งตองกําหนดวันใหประชาชน

ออกเสียงประชามติซึ่งจะตองไมกอนเกาสิบวันแตไมชากวา

จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๔๐ ที่ใหมีผลเปนการใหคําปรึกษาเทานั้น 



  
 

๑๕๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติให
เปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออก
เสียงประชามติ 

หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวัน
ออกเสียงประชามติตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่ว

ราชอาณาจกัร  
 ในระหวางที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใชบังคับ

กอนการออกเสียงประชามต ิรัฐตองดําเนินการใหขอมูล
อยางเพียงพอ และใหบุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบ
กับกิจการนั้น มโีอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดโดย
อยางเทาเทียมกัน  
 บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ  
 ในการออกเสียงประชามต ิหากผลปรากฏวามีผูมาใช
สิทธิออกเสยีงประชามติเปนจาํนวนไมมากกวาหนึง่ในหาของ

จํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ใหถือวาประชาชนโดยเสียง
ขางมากไมเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น แตถามีผูมาใช
สิทธิออกเสยีงประชามติมากกวาหนึ่งในหาของจาํนวนผูมีสิทธิ

ออกเสียงประชามติและปรากฏวาผูออกเสยีงประชามติโดยเสียง

ขางมากใหความเห็นชอบ ใหถือวาประชาชนโดยเสยีงขางมาก
เห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น  
 การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปน

เพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  
 หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติให
เปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสียงประชามติ ซึ่งอยางนอยตองกําหนด



  
 

๑๕๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ ระยะเวลา
ในการดําเนินการ และจํานวนเสียงประชามติ เพื่อมีขอยุติ 

 หมวด ๘ 
การเงิน การคลัง และงบประมาณ 

                          
 

 นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และ
งบประมาณมารวมไวดวยกัน 

 มาตรา ๑๗๙ งบประมาณรายจายของแผนดิน
ใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม 
ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณ
ปกอนนั้นไปพลางกอน  

 มาตรา ๑๗๙๑๖๖ งบประมาณรายจายของแผนดิน
ใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ให
ใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอน
นั้นไปพลางกอน 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

  มาตรา ๑๖๗  ในการนําเสนอรางพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ตองมี
เอกสารประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ และ
วัตถุประสงค กิจกรรม แผนงาน โครงการในแตละรายการ
ของการใชจายงบประมาณใหชัดเจน รวมทั้งตองแสดง
ฐานะการเงินการคลังของประเทศเกี่ยวกับภาพรวมของ
ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการใชจายและการจัดหารายได 
ประโยชนและการขาดรายไดจากการยกเวนภาษีเฉพาะ
รายในรูปแบบตาง ๆ ความจําเปนในการตั้งงบประมาณ
ผูกพันขามป ภาระหนี้และการกอหนี้ของรัฐและฐานะ 
 

 เพิ่มขึ้นใหมเพื่อใหมีการชีแ้จงรายละเอียดประกอบ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อให 
รัฐสภามีขอมูลในการพิจารณางบประมาณรายจายทีร่ะบุถึง
รายละเอียดในการใชจายมากขึ้น และใหมกีฎหมายการเงินการ
คลังของรัฐเปนกรอบควบคมุการใชจายเงินของรัฐ โดยมีการ
กําหนดหลักการและขอบเขตของกฎหมายดังกลาวไวอยาง
ชัดเจน รวมทั้งใหการกําหนดงบกลางตองแสดงเหตุผล ความ
จําเปน และหนวยงานที่จะไดรับจดัสรรรายจายงบกลางให
ชัดเจน ทําใหการกําหนดงบกลาง จะตองไดรับการพิจารณา
จากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาดวย อันจะเปนการปองกัน
การใชงบกลางอยางไรวินัยทางการคลังไดดียิ่งขึ้น 



  
 

๑๕๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

การเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปที่ขออนุมัติงบประมาณนั้นและ
ปงบประมาณที่ผานมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย 
 หากรายจายใดไมสามารถจัดสรรงบประมาณ
ใหแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ
ไดโดยตรง ใหจัดไวในรายการรายจายงบกลาง โดยตอง
แสดงเหตุผลและความจําเปนในการกําหนดงบประมาณ
รายจายงบกลางนั้นดวย 
 ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนด
กรอบวินัยการเงนิการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
วางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได การกําหนด
แนวทางในการจดัทํางบประมาณรายจายของแผนดิน การ
บริหารการเงินและทรัพยสิน การบัญชี กองทุนสาธารณะ 
การกอหนี้หรือการดําเนินการที่ผกูพันทรัพยสินหรือภาระ
ทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่ง
จะตองใชเปนกรอบในการจัดหารายได กํากับการใชจายเงิน
ตามหลักการรกัษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืน และความเปนธรรมในสังคม  

 มาตรา ๑๘๐ รางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย  สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 
 

 มาตรา ๑๘๐๑๖๘ รางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย  สภาผูแทนราษฎรจะตองวิเคราะหและพิจารณาให 
 

 ไดมีการนําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณใหแกองคกรตามรัฐธรรมนูญมาบัญญัติรวมไว
ดวย และเพิ่มหลักการใหองคกรเหลานั้นสามารถเสนอคําขอ
แปรญัตติตอกรรมาธิการไดโดยตรง เพื่อเปนหลักประกัน 
 



  
 

๑๕๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

หนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึง
สภาผูแทนราษฎร  
 ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติ
นั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวา
สภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติ
นั้น และใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา  
 ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองให
ความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับ
แตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถงึวุฒิสภา โดยจะแกไข
เพิ่มเติมใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น ใน
กรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓  
 ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบ
ดวย ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๖ วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม  
 ในการพจิารณารางพระราชบัญญตัิงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  รางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเตมิ และรางพระราชบญัญัติโอนงบประมาณ
รายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการ
หรือจํานวนในรายการมไิด แตอาจแปรญัตตไิดในทางลดหรือ
ตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผกูพันอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้  

แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร  
 ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น
ไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวา
สภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
และใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา  
 ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองให
ความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับ
แตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไข
เพิ่มเติมใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น ใน
กรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐  
 ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบ
ดวย ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๖๑๔๘ วรรคสอง มาใช
บังคับโดยอนุโลม  
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  รางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเตมิ และรางพระราชบญัญัติโอนงบประมาณ
รายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการ
หรือจํานวนในรายการมไิด แตอาจแปรญัตตไิดในทางลดหรือ
ตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผกูพันอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี ้ 

ความเปนอิสระจากคณะรัฐมนตรีในการบริหารงบประมาณ
ใหพอเพียงกบัการปฏิบัติหนาที่ 



  
 

๑๕๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๑) เงินสงใชตนเงินกู  
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู   
 (๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย  
 ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรหรือของ
คณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา
ดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได  
 ในกรณีที่สมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝน
บทบัญญัติตามวรรคหก ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณทีี่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทาํฝาฝนบทบัญญัติตามวรรค
หก ใหการเสนอการแปรญัตติ หรอืการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป 

 (๑) เงินสงใชตนเงินกู  
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู 
 (๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย  
 ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือ
การกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดย
ทางตรงหรือโดยทางออมในการใชงบประมาณรายจาย จะ
กระทํามิได  
 ในกรณีที่สมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝน
บทบัญญัติตามวรรคหก ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณทีี่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทาํฝาฝนบทบัญญัติตามวรรค
หก ใหการเสนอ การแปรญัตติหรอืการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป 
 รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการ
บริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ยุติธรรม ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ  
 ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา 
ศาล และองคกรตามวรรคแปด หากหนวยงานนั้นเห็นวา
งบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ 



  
 

๑๕๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ใหสามารถเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการได
โดยตรง 

 มาตรา ๑๘๑ การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็
เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย 
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการ
โอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตใน
กรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้
ตองตั้งงบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณถัดไป หรือเวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๒๓๐ 
วรรคสอง 

 มาตรา ๑๘๑๑๖๙ การจายเงินแผนดินจะกระทํา
ไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมาย
เกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคง
คลัง เวนแตในกรณีจําเปนรีบเรงดวนรัฐบาลจะจายไปกอน
ก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้งงบประมาณรายจายเพื่อ
ชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ถัดไป หรือเวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสองทั้งนี้ 
ใหกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่ไดใชเงิน
คงคลังจายไปกอนแลวดวย 
 ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือ
การรบ คณะรัฐมนตรีมีอํานาจโอนหรือนํารายจายที่กําหนด
ไวสําหรับหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใชในรายการ
ที่แตกตางจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปไดทันที และใหรายงานรัฐสภาทราบโดย
ไมชักชา 
 
 

 เพื่อใหคณะรัฐมนตรีสามารถแกไขปญหากรณีมี
เหตุฉุกเฉินได โดยการโอนงบประมาณไปใชในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทีแลวแจงใหรัฐสภาทราบ และ
กําหนดใหมีการรายงานการโอนงบประมาณในหนวยงาน
เดียวกันตอรัฐสภา เพื่อใหสามารถติดตามและตรวจสอบได 



  
 

๑๖๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ในกรณีที่มีการโอนหรือนํารายจายตามงบประมาณที่
กําหนดไวในรายการใดไปใชในรายการอื่นของหนวยราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ  ใหรัฐบาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน 

  มาตรา ๑๗๐  เงินรายไดของหนวยงานของรัฐใดที่
ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน ใหหนวยงานของรัฐนั้นทํา
รายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาว เสนอตอคณะ 
รัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป และใหคณะรัฐมนตรีทํา
รายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป 

 การใชจายเงินรายไดตามวรรคหนึ่งตองอยูภายใต
กรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวดนี้ดวย 

 เพื่อใหสามารถตรวจสอบการใชจายเงินนอก
งบประมาณที่ไมอยูภายใตกรอบวินัยการคลังได ทําให
รัฐบาลตองระมัดระวังและมีวินัยในการใชเงินนอก
งบประมาณมากขึ้น  ซึ่งจะทําใหการใชเงินดังกลาวเพื่อผล
ทางการเมืองไมไดอีกตอไป 

หมวด ๗ 
คณะรัฐมนตรี 

                          
 

หมวด ๗๙ 
คณะรัฐมนตรี 

                          
 

 จัดเรียงลําดับหมวดใหม 

 มาตรา ๒๐๑ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายก 
รัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอกีไมเกินสามสิบหาคน
ประกอบเปนคณะรัฐมนตร ีมีหนาที่บริหารราชการแผนดิน  
 นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือผูเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตพนจาก

สมาชิกภาพตามมาตรา ๑๑๘ (๗) ในอายุของสภาผูแทน 
ราษฎรชุดเดียวกัน  
 

 มาตรา ๒๐๑๑๗๑ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินสามสิบหาคน 
ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน
ตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน 
 นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือผูเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตพนจาก
สมาชิกภาพซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๑๑๘ (๗) ในอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรชุดเดียวกัน๑๗๒ 

 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและไดรับการแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร รวมทั้งกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของบุคคล
ซึ่งจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีนั้น
จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได เพื่อมิใหมี
การดํารงตําแหนงอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสรางอิทธิพลหรือ
เขาครอบงําการบริหารประเทศโดยไมชอบได 



  
 

๑๖๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี  

 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
 นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา
แปดปมิได 

 มาตรา ๒๐๒ ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาให
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายก 
รัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙  
 การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรับรอง  
 มติของสภาผูแทนราษฎรที่เห็นชอบดวยในการ
แตงตั้งบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตร ีตองมีคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้ใหกระทํา
โดยการลงคะแนนโดยเปดเผย  

 มาตรา ๒๐๒๑๗๒ ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายก 
รัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙๑๒๗  
 การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรับรอง  
 มติของสภาผูแทนราษฎรที่เห็นชอบดวยในการ
แตงตั้งบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตร ีตองมีคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้ใหกระทําโดย
การลงคะแนนโดยเปดเผย 

 แกไขถอยคําใหสอดคลองกับการเรียงลําดับ
มาตราใหม 

 มาตรา ๒๐๓ ในกรณีที่พนกําหนดสามสิบวันนับ
แตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุม
เปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามบีุคคลใดไดรับคะแนนเสียง
เห็นชอบใหไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๐๒ 
วรรคสาม ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้นกราบ

 มาตรา ๒๐๓๑๗๓ ในกรณีที่พนกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดมาประชุมเปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใด
ไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบใหไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๐๒๑๗๒ วรรคสาม ภายในสิบหาวันนับแตวันที่
พนกําหนดเวลาดังกลาว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนํา

 แกไขถอยคําเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่ง
ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี  

ความขึ้นกราบบังคมทูลภายในสิบหาวันนับแตวันที่พน
กําหนดเวลาดังกลาวเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้ง
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี 

 มาตรา ๒๐๔ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะ 
เดียวกันมิได  
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ใหพนจากตําแหนงสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต
วันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง 

 มาตรา ๒๐๔ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะ 

เดียวกันมิได  
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับแตงตั้งเปน

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ใหพนจากตําแหนงสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต

วันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง 

 เพื่อมิใหสิ้นเปลืองงบประมาณสําหรับการ
เลือกตั้งซอมแทนตําแหนงที่วางลง และเพื่อใหสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน
สามารถปฏิบัติหนาที่ดานบริหารได รวมทั้งเพื่อมิให
รัฐมนตรีถูกครอบงําจากนายกรัฐมนตรีในการแสดงความ
คิดเห็นหรือลงมติในเรื่องตาง ๆ 

 มาตรา ๒๐๖ รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ  
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  
 (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๑๒) (๑๓) หรอื (๑๔)  
 (๕) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองป
ขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปกอนไดรับแตงตั้ง 
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
 

 มาตรา ๒๐๖๑๗๔ รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ  
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  
 (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๙๑๐๒ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)  
 (๕) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้น
ไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปกอนไดรับแตงตั้ง เวนแตใน
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

 แกไขความใน (๕) เนื่องจากบุคคลที่ศาล
พิพากษาใหไดรับโทษจําคุกใหถึงที่สุดแลว โดยพนโทษ
มายังไมถึง ๕ ปในวันไดรับการแตงตั้ง ไมสมควรจะไดรับ
การแตงตั้ง เพราะการถูกลงโทษจําคุกไมวาจะจําคุก
ระยะเวลาเทาใด ถือไดวาผูนั้นมีเหตุมัวหมองในการที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ เนื่องจากจะทําใหเกิดความเสื่อมเสียแก
ตําแหนง ซึ่งยกเวนเฉพาะความผิดลหุโทษหรือโดย
ประมาทเทานั้น 
 แกไขความใน (๖) เพื่อเปนการแยกไมใหสมาชิก
วุฒิสภาเขามาเกี่ยวของกับฝายบริหารใหไดมากที่สุด 
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาตองอาศัย
ความเปนกลางทางการเมืองใหมากที่สุด 
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 (๖) ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับ
ถึงวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี เวนแตสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑)  

 (๖) ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินหนึ่งสองป
นับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี เวนแตสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑) 

 มาตรา ๒๐๗ รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมืองมิได  

 มาตรา ๒๐๗ รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมืองมิได 

 เนื่องจากไดบัญญัติไวแลวในมาตรา ๑๗๔ (๔) 
ที่ตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๒ (๘) 

 มาตรา ๒๐๕ กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตอง
ถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา 
ดังตอไปนี้  
 “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตย
ปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  
และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชน
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 มาตรา ๒๐๕๑๗๕ กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรี
ตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา 
ดังตอไปนี้  
 “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตย
ปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  
และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชน
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการ
แผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาโดยไมมีการลงมติความ
ไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่  
 กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมี
กรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะ
กระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่เขา
รับหนาที่จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได 

 มาตรา ๒๑๑๑๗๖ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหาร
ราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาและชี้แจงการ
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามมาตรา ๗๕ 
โดยไมมีการลงมติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับ
แตวันเขารับหนาที ่และเมื่อแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว
ตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการแตละปตามมาตรา ๗๖ 
 

 กําหนดใหในการแถลงนโยบายของคณะ 
รัฐมนตรีตอรัฐสภา จะตองชี้แจงการดําเนินการตาม
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้
ดวย รวมทั้งเมื่อแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวตองจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดินที่จะกําหนดแนวทางใน
การปฏิบัติราชการแตละป เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐตาง ๆ และประชาชน
สามารถตรวจสอบได  ทั้งนี้ ในการปรับปรุงบทบัญญัติ
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 กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมี
กรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะ
กระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่เขารับ
หนาที่จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได 

มาตรานี้ก็เพื่อเปนการกําหนดมาตรการเพื่อใหบทบัญญัติ
ในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไดมีการนําไปปฏิบัติ
ใหเกิดผลขึ้นอยางแทจริง 
 วันเขาบริหารราชการแผนดิน คือ วันที่มีการ
แถลงนโยบาย สวนวันเขารับหนาที่ คือ วันเขาถวายสัตย
ปฏิญาณตน 

 มาตรา ๒๑๐ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและ
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา แต
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีตองเขา
รวมประชุม  
 เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา 
๑๕๘ ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลม  

 มาตรา ๒๑๐๑๗๗ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุม
และแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา 
แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่สภาผูแทน 
ราษฎรหรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีตอง
เขารวมประชุม และใหนําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ถารัฐมนตรีผูใด
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียวกันดวย  หามมิ
ใหรัฐมนตรีผูนั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดํารงตําแหนง การปฏิบัติหนาที่หรือการมีสวนไดเสียใน
เรื่องนั้น 
 เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา 

๑๕๘ ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลม  

 เพื่อปองกันกรณีที่รัฐมนตรีผูใดเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรในขณะเดียวกันซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด
หรือมีเรื่องใดที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีแลว มิ
ใหใชสิทธิลงคะแนนในการประชุมสภาผูแทนราษฎร อัน
อาจทําใหเกิดกรณีการใชอํานาจขัดกันในการดํารง
ตําแหนงหลายตําแหนงในขณะเดียวกัน 

 มาตรา ๒๑๒ ในการบริหารราชการแผนดิน 
รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๒๑๑ และ
ตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน 

 มาตรา ๒๑๒๑๗๘ ในการบริหารราชการแผนดิน 
รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๒๑๑๑๗๖ 
และตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน 

 แกไขถอยคําใหสอดคลองกับการเรียงลําดับ
มาตราใหม 



  
 

๑๖๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไป
ของคณะรัฐมนตรี  

รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของ
คณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๒๑๓ ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะ
ฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 
วุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมี
การเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได 
ในกรณีเชนวานี้ รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได  

 มาตรา ๒๑๓๑๗๙ ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินที่คณะรฐัมนตรีเห็นสมควรจะฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
นายกรัฐมนตรจีะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปด
อภิปรายทั่วไปในที่ประชมุรวมกันของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชน
วานี้ รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมไิด  

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๑๕ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตาํแหนง เมื่อ  
 (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุด
ลงตามมาตรา ๒๑๖  
 (๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบ
สภาผูแทนราษฎร  
 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก  
 คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ใหมจะเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตาํแหนงตาม (๒) จะ
ใชอํานาจแตงตั้งหรือยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง มิได เวน
แตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

 มาตรา ๒๑๕๑๘๐ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตาํแหนง 
เมื่อ  
 (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุด
ลงตามมาตรา ๒๑๖๑๘๒  
 (๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบ
สภาผูแทนราษฎร  
 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก  
 คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะ

เขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนงตาม (๒) จะใชอํานาจ
แตงตั้งหรือยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือให

บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง มิได เวนแตจะไดรับความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 แกไขอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีซึ่งพนจาก
ตําแหนงแตตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ชุดใหมจะเขารับหนาที่ เพื่อมิใหใชอํานาจหรือปฏิบัติ
หนาที่เกินกวาที่จําเปนหรือกระทําการใด ๆ อันทําใหเกิด
ความเสียหายตอการบริหารราชการแผนดิน การงบ 
ประมาณ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ หรือกระทําการ 
ใด ๆ อันมีผลตอการเลือกตั้ง โดยไดนําไปบัญญัติเปน
มาตรา ๑๘๑ และกําหนดกรณีตาง ๆ ที่หามมิให
ดําเนินการไวอยางชัดเจน ซึ่งโดยหลักการนี้จะมีผลทําให
คณะรัฐมนตรีชุดเดิมยังคงรักษาการอยูชั่วคราว เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่งานประจําที่มิใชนโยบาย และมีผูปฏิบัติ
หนาที่เปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง  แต
จะถูกจํากัดการกระทําใด ๆ ที่จะมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี
ชุดตอไป หรือใชอํานาจในฐานะฝายบริหารกระทําการ
เพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทํามิได 



  
 

๑๖๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง 
และมาตรา ๒๐๔ มาใชบังคับกับคณะรัฐมนตรทีี่พนจาก
ตําแหนงและอยูในระหวางที่ปฏบิัติหนาที่ตามวรรคสอง  
 ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี

สิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) หรือ (๘) ให
ดําเนินการตามมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ โดยอนุโลม  

 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง 

และมาตรา ๒๐๔ มาใชบังคับกับคณะรัฐมนตรีที่พนจาก

ตําแหนงและอยูในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสอง  
 ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี

สิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖๕) (๗) 

หรือ (๘) ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๒๑๗๒ และมาตรา 
๒๐๓๑๗๓ โดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๘๑  คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง 
ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะ 
รัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจาก

ตําแหนงตามมาตรา ๑๘๐ (๒) คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
จะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปน ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงตั้ง
หรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการ
ที่รัฐถือหุนใหญ หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากการปฏิบัติ
หนาที่หรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอื่นมาปฏบิัติหนาที่
แทน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกอน 
 
 

 เพื่อมิใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงมีการใช
อํานาจเกินจําเปนอันอาจกอใหเกิดความเสียหายในดาน
ตาง ๆ และอาจกอภาระอันเกินสมควรตอคณะรัฐมนตรีชุด
ใหมได โดยไดบัญญัติเงื่อนไขในการปฏิบัติหนาที่ไวโดย
สรุปดังนี้ 
 ๑. ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงตั้ง
หรือยายขาราชการ 
 ๒. ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใช
จายงบประมาณสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
 ๓. ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือ
โครงการอันจะผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป 
 ๔. ไมใชทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐเพื่อ
ประโยชนแหงการเลือกตั้ง 



  
 

๑๖๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๒)ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจาย
งบประมาณสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เวนแต
จะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 
 (๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือ
โครงการ หรือมีผลเปนการสรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรี
ชุดตอไป 
 (๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ
เพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง และไมกระทํา
การอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด 

 มาตรา ๒๑๖ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 
เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๒๐๖  
 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  
 (๕) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตาม
มาตรา ๑๘๕ หรือมาตรา ๑๘๖  
 (๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๐๘ 
หรือมาตรา ๒๐๙  
 

 มาตรา ๒๑๖๑๘๒ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เฉพาะตัว เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๒๐๖  
 (๔๓) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไม
ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนกรณีที่คดียังไม
ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่น
ประมาท 
 

 เพื่อกําหนดใหรัฐมนตรีที่ศาลพิพากษาใหไดรับ
โทษจําคุก แมจะไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ ก็จะตอง
พนจากตําแหนง เนื่องจากเปนบุคคลที่มีเหตุมัวหมองและไม
เหมาะสมในการบริหารราชการแผนดิน เวนแตเปนกรณี
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดหมิ่นประมาท และเพื่อใหมีความสอดคลองกับที่
มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ รวมทั้งเพิ่มหลักการในวรรคสาม ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยได เพื่อแกปญหาในทางปฏิบัติ เพราะได
อนุโลมใหนํามาตรา ๙๑ มาใชกับรัฐมนตรีดวย ซึ่งใหคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งสงเรื่องไปที่ประธานสภาของแตละ 
สภา แตเมื่อนํามาใชกับรัฐมนตรีก็ไมทราบไดวาจะสงไปที่
ประธานสภาใดและถารัฐมนตรีผูนั้นไมไดเปนสมาชิกสภาใด



  
 

๑๖๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๒๑๗  
 (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอน
ออกจากตําแหนง  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ มา
ใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) 
(๔) หรือ (๖)  

 (๕๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตาม
มาตรา ๑๘๕๑๕๘ หรือมาตรา ๑๘๖๑๕๙  
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๗๔ 
 (๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๐๘ หรือ
มาตรา ๒๐๙  
 (๗๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปน
รัฐมนตรีตามมาตรา ๒๑๗๑๘๓   
 (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ 
มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙ 
 (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ให 
ถอดถอนออกจากตําแหนง  
 นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว ความเปนรัฐมนตรีของนายก 
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ 
วรรคสี่ ดวย 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๖๙๑ และมาตรา ๙๗๙๒ 
มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) 
(๔๕) หรือ (๖๗) หรือวรรคสอง  โดยใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเปนผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย 
 
 

เลย ยิ่งไมมีเหตุผลที่จะตองสงไปใหประธานสภาเปนผูเสนอ
เรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 



  
 

๑๖๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๒๑๗ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระ
ราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรี
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา  

 มาตรา ๒๑๗๑๘๓ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระ
ราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรีตามที่
นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา  

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๑๘ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะ
รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัย
พิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราช
กําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได  
 การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให
กระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได  
 ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา 
ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญ
จะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียก
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ
พระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือ
สภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทน 
ราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือน
กิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
 

 มาตรา ๒๑๘๑๘๔ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะ
รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใช
บังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได  
 การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทํา
ไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได  
 ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา 
ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญ
จะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียก
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ
พระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือ
สภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทน 
ราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือน
กิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 



  
 

๑๗๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการ
แกไขเพิ่มเตมิหรอืยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระ
ราชกาํหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช
บังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนมุัติพระราชกําหนดนั้นมีผล  
 ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราช
กําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎร
ยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ให
พระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป  
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายก 
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมี
ผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
 การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทน 
ราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราช
กําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ

 หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราช
กําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มผีลใชบังคับตอไป
นับแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมผีล 
 ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราช
กําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎร
ยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ให
พระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป  
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายก 
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมี
ผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎร
และของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด 
จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

 มาตรา ๒๑๙ กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา ๒๑๘ 
วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอ
ประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้น
ไมเปนไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง และใหประธาน

 มาตรา ๒๑๙๑๘๕ กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา ๒๑๘๑๘๔ 
วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธาน
แหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตาม
มาตรา ๒๑๘๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหประธาน

 แกไขเหตุที่จะเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดที่
ตราขึ้น โดยใหสามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวา
เหตุแหงการตราพระราชกําหนดนั้นเปนกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปนรีบดวนหรือไม เพื่อเปนการตรวจสอบการใช
อํานาจของคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามหลักนิติธรรมยิ่งขึ้น 



  
 

๑๗๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

แหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
แลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธาน
แหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา  
 เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธาน
วุฒิสภาไดรับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระ
ราชกําหนดนั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราช
กําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ใหพระ
ราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราช
กําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

แหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวนั้นสงความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นเพื่อ
วินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญ
แจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา 
 เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธาน
วุฒิสภาไดรับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระ
ราชกําหนดนั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราช
กําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๒๑๘๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนด
ใดไมเปนไปตามมาตรา ๒๑๘๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

 มาตรา ๒๒๐ ในระหวางสมัยประชุม ถามคีวาม
จําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่ง
จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชน
ของแผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใช
บังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได  
 พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตอง
นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจาก

 มาตรา ๒๒๐๑๘๖ ในระหวางสมัยประชมุ ถามีความ
จําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่ง
จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชน
ของแผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใช
บังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได  
 พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตอง
นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัด

 แกไขถอยคําใหสอดคลองกับการเรียงลําดับ
มาตราใหม 



  
 

๑๗๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๒๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๑๘๑๘๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๒๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการตราพระราชกฤษฎกีาโดยไมขัดตอกฎหมาย  

 มาตรา ๒๒๑๑๘๗ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระ
ราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขดัตอกฎหมาย 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๒๒ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระ
ราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึกตาม
ลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก  
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการ
ศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอม
กระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก  

 มาตรา ๒๒๒๑๘๘ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึก
ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก  
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการ
ศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอม
กระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๒๓ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการประกาศสงครามเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา 
 มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ
สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาใน
การใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 มาตรา ๒๒๓๑๘๙ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการประกาศสงครามเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากของรัฐสภา  
 มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ
สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการให
ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด
เทาที่มีอยู 
 

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้น 



  
 

๑๗๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๒๒๔ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระ
ราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบ
ศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ  
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราช 
บัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา  

 มาตรา ๒๒๔๑๙๐ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา
สงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ  
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
หรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว 
 กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับ
นานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศตามวรรคสอง 
คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับ
หนังสือสัญญานั้น  ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบ
การเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย  
 เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว  
กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีตองให
ประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น  

 แกไขความในวรรคสอง เพื่อจะไดเกิดความ
ชัดเจนในเรื่องเขตอํานาจแหงรัฐ และเพื่อใหการกําหนด
เงื่อนไขของหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภามีความครอบคลุมในดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งไดมีการกําหนดเงื่อนเวลาในการพิจารณาบังคับไว
อยางชัดเจน เพื่อจะไดดําเนินการตอไปได 
 วรรคสามกําหนดใหรัฐตองใหขอมูลแกประชาชน
และจัดใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
เกี่ยวกับหนังสือสัญญา รวมทั้งตองชี้แจงและเสนอกรอบการ
เจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อที่จะไดนําขอมูล
มาประกอบการตัดสินใจกอนเขาทําหนังสือสัญญาตอไป 
 วรรคสี่กําหนดใหรัฐตองจัดใหประชาชนเขา
ตรวจสอบและขอดูรายละเอียดของหนังสือสัญญาได และ
แกไขเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรมดวย ซึ่ง
รวมถึงผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เพราะ
เปนผูประกอบการขนาดเล็ก เพื่อเปนหลักประกันมิใหรัฐ
ทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอประเทศหรือทําให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนเสียหาย   
 วรรคหากําหนดใหมีกฎหมายเพื่อกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญา รวมทั้งการแกไข
เยียวยาตาง ๆ ที่เกิดจากผลกระทบตามหนังสือสัญญานั้น 
 



  
 

๑๗๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิด
ผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผู
ไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม 
 ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือ
มีผลผูกพันดานการคา หรือการลงทุน อยางมีนัยสําคัญ  
รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวโดยคํานึงถึงความเปน
ธรรมระหวางผูที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจาก
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป 
 ในกรณีที่มีปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยใหนําบทบัญญัติ
ตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาล
รัฐธรรมนูญโดยอนุโลม 

 วรรคหกกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาเกี่ยวกับการทําหนังสือ
สัญญาได 

 มาตรา ๒๒๕ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระ
ราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ  
 

 มาตรา ๒๒๕๑๙๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๒๖ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระ
ราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  
 

 มาตรา ๒๒๖๑๙๒ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 



  
 

๑๗๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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 มาตรา ๒๒๗ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือนตําแหนงปลัด 
กระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจาก
ตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย  

 มาตรา ๒๒๗๑๙๓ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน ตําแหนงปลัด 
กระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง 
เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย  

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๒๘ ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง จะเปน
ขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น มิได 

 มาตรา ๒๒๘๑๙๔ ขาราชการและพนักงานของ
รัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ
การเมือง จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอื่นมิได 

 เพื่อใหครอบคลุมถึงพนักงานของรัฐดวย 

 มาตรา ๒๓๑ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา 
และพระบรมราชโองการ อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตอง
มีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้  
 มาตรา ๒๓๒ บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธย
แลวหรือถือเสมือนหนึ่งวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ให
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาโดยพลัน  

 มาตรา ๒๓๑๑๙๕ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา 
และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมี
รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี ้ 
 บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแลวหรือถือ
เสมือนหนึ่งวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน 
 มาตรา ๒๓๒ บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธย
แลวหรือถือเสมือนหนึ่งวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ให

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน 

 เพื่อนําบทบัญญัติที่เกี่ยวของกันมาบัญญัติรวม
ไวดวยกัน 

 มาตรา ๒๒๙ เงินประจําตําแหนงและประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

 มาตรา ๒๒๙๑๙๖ เงินประจาํตําแหนงและประโยชน
ตอบแทนอยางอืน่ขององคมนตร ีประธานและรองประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานใน
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก 
 

 ตําแหนงประธานและรองประธานสภาผูแทน 
ราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เปนขาราชการการเมือง 
ซึ่งแตกตางจากขาราชการทั่วไปที่ไดรับบําเหน็จบํานาญ 



  
 

๑๗๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยาง
อื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผูแทน 
ราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพนจากตําแหนง ให
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

วุฒิสภา ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดใหจาย
ไดไมกอนวันเขารับหนาที ่
 บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร 
ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพนจากตําแหนง ใหกําหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 

เนื่องจากไดรับราชการตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน แต
ตําแหนงเหลานั้นดํารงตําแหนงเปนครั้งคราวและในขณะที่
ดํารงตําแหนงก็ไดรับคาตอบแทนจํานวนมากอยูแลว จึงไม
ควรไดรับบําเหน็จบํานาญเมื่อพนจากตําแหนงอีก รวมทั้ง
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการจายเงินประจําตําแหนงและ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่น โดยใหจายไดไมกอนวันเขารับ
หนาที่ ซึ่งไมใชวันเลือกตั้ง 

หมวด ๘ 
ศาล 

                          
 

หมวด ๘๑๐ 
ศาล 

                          
 

 จัดเรียงลําดับหมวดใหม 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

                          
 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๒๓๓ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ 
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  
 มาตรา ๒๔๙ ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระใน
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามรฐัธรรมนูญ
และกฎหมาย  

 มาตรา ๒๓๓๑๙๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระ 
มหากษัตริย  
 
 

 เพื่อใหเปนไปตามหลักการพิจารณาคดีที่ดีที่ตอง
เปนไปโดยยุติธรรมและไดนําความในมาตรา ๒๔๙ และ
มาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาบัญญัติรวมไว เพราะเปน
บทบัญญัติที่มีความเกี่ยวของกัน แตไดมีการแกไขใหใช
หลักความถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมเปนลักษณะ
สําคัญทางการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ดีและมี



  
 

๑๗๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษา
และตุลาการไมอยูภายใตการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  
 การจายสํานวนคดีใหผูพิพากษาและตุลาการ ให
เปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติ  
 การเรียกคืนสํานวนคดีหรือการโอนสํานวนคดี 
จะกระทํามิได เวนแตเปนกรณีที่จะกระทบกระเทือนตอ
ความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี  
 การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับ
ความยินยอมจากผูพิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทํามิได 
เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบญัญัติ เปน
การเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น เปนกรณีที่อยูในระหวางถูก
ดําเนินการทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา  
 มาตรา ๒๕๐ ผูพิพากษาและตุลาการจะเปน
ขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได 

 ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว และเปน
ธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับ
ความยินยอมจากผูพิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทํามิได  
เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เปนการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น เปนกรณีที่อยูในระหวาง
ถูกดําเนินการทางวินัยหรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา เปน
กรณีที่กระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณา
พิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นอันไม
อาจกาวลวงได  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมือง
หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได 
 มาตรา ๒๔๙ ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระใน
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามรฐัธรรมนูญ

และกฎหมาย  
 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษา

และตุลาการไมอยูภายใตการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  
 การจายสํานวนคดีใหผูพิพากษาและตุลาการ ให
เปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติ 
 การเรียกคืนสํานวนคดีหรือการโอนสํานวนคดี จะ

กระทํามิได เวนแตเปนกรณีที่จะกระทบกระเทือนตอความ

ยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี  

ประสิทธิภาพ รวมทั้งแกไขถอยคําเพื่อใหเหตุยกเวน
เกี่ยวกับการโยกยายผูพิพากษาและตุลาการครบถวน
สมบูรณยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น ไดตัดบทบัญญัติใน
รายละเอียดที่เปนระเบียบวิธีปฏิบัติตามปกติของศาลอยู
แลวออกไป 



  
 

๑๗๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับ

ความยินยอมจากผูพิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทํามิได 
เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เปนการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น เปนกรณีที่อยูในระหวาง

ถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา  
 มาตรา ๒๕๐ ผูพิพากษาและตุลาการจะเปน
ขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได 

 มาตรา ๒๓๔ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็
แตโดยพระราชบัญญัติ  
 การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใด
คดีหนึ่งหรือคดีที่มีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทน
ศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 
จะกระทํามิได  
 มาตรา ๒๓๕ การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปน
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญ
ศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะ
กระทํามิได  

 มาตรา ๒๓๔๑๙๘ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้น
ไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ  
 การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใด
คดีหนึ่งหรือคดีที่มีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทน
ศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 
จะกระทํามิได  
 การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธี
พิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได 
 มาตรา ๒๓๕ การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล

หรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะ
กระทํามิได 

 เพื่อนําบทบัญญัติที่เกี่ยวของกันมาบัญญัติรวม
ไวดวยกัน 

 มาตรา ๒๓๖ การนั่งพิจารณาคดีของศาลตองมีผู
พิพากษาหรือตุลาการครบองคคณะ และผูพิพากษาหรือตุลา
การซึ่งมิไดนั่งพิจารณาคดีใด จะทําคําพิพากษาหรือคํา

 มาตรา ๒๓๖ การนั่งพิจารณาคดีของศาลตองมี 

ผูพิพากษาหรือตุลาการครบองคคณะ และผูพิพากษาหรือ
ตุลาการซึ่งมิไดนั่งพิจารณาคดีใด จะทําคําพิพากษาหรือ 

 เพื่อเปนการตัดบทบัญญัติที่มีความซ้ําซอนกับ
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยตุิธรรม 
 



  
 

๑๗๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

วินิจฉัยคดีนั้นมิได  เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปน
อื่นอันมิอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

คําวินิจฉัยคดีนั้นมิได  เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุ
จําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ออก แตนาํหลักการกวาง ๆ ในลักษณะเปนการประกันสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแทน 

 มาตรา ๒๔๘ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาล
อื่น ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม
เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ  
 หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๒๔๘๑๙๙ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร 
หรือศาลอื่น ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะ
หนึ่งซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีก
ไมเกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ  
 หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๕๑ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง 
ผูพิพากษาและตุลาการ และทรงใหพนจากตําแหนง เวน
แตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย  
 การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาและตุลาการใน
ศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
และศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษา
คดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งศาลนั้น  

 มาตรา ๒๕๑๒๐๐ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง 
ผูพิพากษาและตุลาการ และทรงใหพนจากตําแหนง เวน
แตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย  
 การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาและตุลาการใน
ศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
และศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดี
และวิธีพิจารณาของศาลดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งศาลนั้น 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๕๒ กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาและ
ตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวย
ถอยคําดังตอไปนี้  
 

 มาตรา ๒๕๒๒๐๑ กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษา
และตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคําดังตอไปนี้  
 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 



  
 

๑๘๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตย
ปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 
และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตย
สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแก
ประชาชน และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว
และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

 “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตย
ปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 
และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต 
โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแก
ประชาชน และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว
และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

 มาตรา ๒๕๓ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ
ประโยชนตอบแทนอื่นของผูพิพากษาและตุลาการ ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือ
เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ มิได  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับกับกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ดวย โดยอนุโลม  

 มาตรา ๒๕๓๒๐๒ เงินเดือน เงินประจาํตําแหนง 
และประโยชนตอบแทนอื่นของผูพิพากษาและตุลาการ ให
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทัง้นี้ จะนาํระบบบัญชีเงินเดือน
หรือเงินประจําตาํแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับมิได  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหนําความในวรรคหนึ่งมาใช
บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และกรรมการตรวจเงินแผนดิน ดวยโดยอนุโลม 

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้นและใหสอดคลอง
กับการแกไขชื่อ “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” เปน 

“ผูตรวจการแผนดิน” 

 มาตรา ๒๕๔ บุคคลจะดํารงตําแหนงกรรมการ
ในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการของศาลอื่นตามกฎหมายวาดวย
การนั้น ในเวลาเดียวกันมิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมการ
โดยตําแหนงหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 มาตรา ๒๕๔๒๐๓ บุคคลจะดํารงตําแหนง
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการ
ในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการของศาลอื่นตามกฎหมายวาดวยการ
นั้น ในเวลาเดียวกันมิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมการโดย
ตําแหนงหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 



  
 

๑๘๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

สวนที่ ๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

                          
 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๒๕๕  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี้  
 (๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนหาคน  
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไดรบัเลือก
โดยที่ประชุมใหญ ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ 
จํานวนสองคน  
 (๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซึ่งไดรับเลือก
ตามมาตรา ๒๕๗ จํานวนหาคน  
 (๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ซึ่งไดรับเลือก
ตามมาตรา ๒๕๗ จํานวนสามคน  
 ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือก
กันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผล
ใหประธานวุฒิสภาทราบ  
 

 มาตรา ๒๕๕๒๐๔  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อื่นอีกสิบสี่แปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตาม
คําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี้  
 (๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนหาสามคน  
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือก
โดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธี
ลงคะแนนลับ จํานวนสองคน  
 (๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรอยางแทจริงและไดรับ
เลือกตามมาตรา ๒๕๗๒๐๖ จํานวนหาสองคน  
 (๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร  รัฐประศาสน
ศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
ทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงและไดรับ
เลือกตามมาตรา ๒๕๗๒๐๖ จํานวนสามสองคน  
 

 กําหนดจาํนวนและสัดสวนขององคคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแกไขขอบเขตอํานาจ
หนาที่ และเพื่อใหมีจํานวนจํากัดซึ่งจะทําใหมีการสรรหา
บุคคลที่มีความรูและมีความเชี่ยวชาญในระดับสูงไดอยาง
แทจริงเพื่อเขามาทําหนาทีไ่ดตรงตามความรับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ สําหรับในสวนของผูทรงคุณวุฒินั้นไดแกไขให
ชัดเจนวาตองมคีวามเชี่ยวชาญอยางแทจริง และผูทรงคุณวุฒิ
ใหสามารถสรรหาไดจากสาขารัฐประศาสนศาสตรและสังคม 
ศาสตรอื่นเพื่อใหไดบุคคลที่หลากหลายยิ่งขึ้น 



  
 

๑๘๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

 ในกรณีที่ไมมีผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดไดรับเลือกตาม (๑) หรือ (๒)  ให 
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด แลวแตกรณี เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ และมีความรู
ความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรที่เหมาะสมจะปฏิบัติ
หนาที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 
 ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือก
กันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผล
ใหประธานวุฒิสภาทราบ  
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๕๖ ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ 
(๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ  
 (๓) เคยเปนรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

 มาตรา ๒๕๖๒๐๕ ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ 

๒๐๔ (๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ  
 (๓) เคยเปนรัฐมนตรี  ตุลาการพระธรรมนูญในศาล
ทหารสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

 เพิ่มคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิใน (๓) เพื่อเปด
โอกาสใหสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 



  
 

๑๘๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

แหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือเคยรับ
ราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย  
 (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๖ หรือ
มาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)  
 (๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น  
 (๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนง
อื่นของพรรคการเมือง ในระยะสามปกอนดํารงตําแหนง 
 (๗) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

กรรมการตรวจเงินแผนดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือเคยรับราชการใน
ตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผูดํารง
ตําแหนงทางบริหารในหนวยราชการที่มีอํานาจบริหาร
เทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย 
หรือเคยเปนทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องไมนอยกวาสามสิบปนับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๖๑๐๐ หรือ
มาตรา ๑๐๙๑๐๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔) 
 (๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น  
 (๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนง
อื่นของพรรคการเมือง ในระยะสามปกอนดํารงตําแหนง  
 (๗) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา กรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน 
 



  
 

๑๘๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๒๕๗ การสรรหาและการเลือกตั้งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ใหดําเนินการ
ดังนี้  
 (๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา คณบดี
คณะนิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน  คณบดีคณะรัฐศาสตร
หรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือก
กันเองใหเหลือสี่คน  ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มี
สมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่ง
เลือกกันเองใหเหลือสี่คน เปนกรรมการ คณะกรรมการ
ดังกลาวมีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา ๒๕๕ (๓) จํานวนสิบคน และผูทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๕๕ (๔) จํานวนหกคน เสนอตอประธานวุฒิสภา 
โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น 
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการ
เลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอชื่อ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 
 (๒) ใหประธานวฒุิสภาเรียกประชมุวุฒิสภาเพื่อมีมติ
เลือกบุคคลผูไดรบัการเสนอชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึ่งตองกระทํา
โดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี ้ใหหาคนแรกในบัญชรีายชื่อ

 มาตรา ๒๕๗๒๐๖ การสรรหาและการเลือกตั้ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) และ 
(๔) ใหดําเนินการดังตอไปนี้  
 (๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานศาลฎีกา คณบดี
คณะนิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน  คณบดีคณะรัฐศาสตร

หรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือก

กันเองใหเหลือสี่คน  ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มี
สมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และประธานองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่หนึ่งคน เปนกรรมการ
คณะกรรมการดังกลาวมี ทําหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชี

รายชื่อคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) 
จํานวนสิบคน และผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จํานวน
หกคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความ
ยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลให
ดํารงตําแหนงดังกลาว  แลวใหเสนอรายชื่อผูไดรับเลือก
พรอมความยินยอมของผูนั้นตอประธานวุฒิสภา มติในการ
เสนอชื่อคัดเลือกดังกลาวตองลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมี

 เปลี่ยนแปลงองคประกอบและกระบวนการ 
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อประกันความเปน
อิสระ เนื่องจากเปนบุคคลที่อยูในระดับสูงที่มีความ
รับผิดชอบในตําแหนงที่ดํารงอยู ซึ่งนาจะสามารถสราง
ความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และเปน
อิสระในการสรรหา 



  
 

๑๘๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และสามคนแรกในบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งไดรับคะแนน
สูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรบัเลือกเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ แตถาจํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวจากบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) มีไมครบหาคน หรือ

จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) มีไมครบ
สามคน ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราวแรกในบัญชีนั้นมา
ใหสมาชกิวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง
ตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงไป
ตามลําดับจนครบจํานวน เปนผูไดรับเลือกใหเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอนัเปนเหตุ
ใหมีผูไดรับเลือกเกินหาคนหรือสามคน แลวแตกรณี ให
ประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและ
วรรคสาม มาใชบังคับ 

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่สองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  ในกรณีที่ไมมีกรรมการใน
ตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการ
ที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยกรรมการที่
เหลืออยู ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 (๒) ใหประธานวฒุิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมี
มติเลือกใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อในบัญชี

คัดเลือกตาม (๑) ซึ่งตองกระทําโดยภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับรายชื่อ การลงมติใหใชวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้  
ใหหาคนแรกในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ 
(๓) และสามคนแรกในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๒๕๕ (๔) ซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ให
ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป 
ในกรณีที่วุฒิสภาไมเห็นชอบในรายชื่อใด ไมวาทั้งหมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภาเปนหรือบางสวน ผูไดรับเลือกเปนใหสง
รายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ แตถาจํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวจากบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) มีไมครบหาคน หรือ

จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) มีไมครบ



  
 

๑๘๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

สามคน ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราวแรกในบัญชีนั้น
มาใหสมาชิกพรอมดวยเหตุผลเพื่อใหดําเนินการสรรหาใหม 
หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นดวย
กับวุฒิสภาออกเสียงลงและมีมติยืนยันตามมติเดิมดวย
คะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให 

ผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวน เปน
ผูไดรับเลือกใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถามีผูไดรับ
คะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินหา

คนหรือสามคน แลวแตกรณีเอกฉันท ใหสงรายชื่อนั้นให
ประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือกนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป  แตถามติที่ยืนยันตาม
มติเดิมไมเปนเอกฉันท ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหม ซึ่งตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุให
ตองดําเนินการดังกลาว 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและวรรค
สาม มาใชบังคับในกรณีที่ไมอาจสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) 
ไดภายในเวลาที่กําหนด ไมวาดวยเหตุใด ๆ  ใหที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนสามคน  และใหที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดจํานวนสองคน เปนกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการตาม 
(๑) แทน 
 



  
 

๑๘๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๒๕๘ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง  
 (๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา  
 (๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรฐั 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานของรัฐ  
 (๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท 
หรือองคการที่ดําเนนิธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายได
มาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด  
 (๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด  
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกา ที่ประชุมใหญศาล
ปกครองสูงสุด หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี เลือกบุคคลตาม 
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรับความยินยอมของบุคคลนั้น  
ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อตนไดลาออกจาก
การเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให
เปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว 
ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถา 
ผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่
กําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ มาใชบังคบั  
 

 มาตรา ๒๕๘๒๐๗ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง  
 (๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา  
 (๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการ
หรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ  
 (๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท 
หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมา
แบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด  
 (๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด  
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกบุคคล หรือวุฒิสภา 
แลวแตกรณี เลือกใหความเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) 
หรือ (๔) โดยไดรับความยินยอมของบุคคลนั้น ผูไดรับเลือกจะ
เริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อตนไดลาออกจากการเปนบุคคล
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวา
ตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทํา
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือกหรือไดรับความ
เห็นชอบ  แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพ
อิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกหรือ
ไดรับความเห็นชอบใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหนํา

 เพื่อใหกระบวนการสรรหาประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสอดคลองกับ
ความในมาตรา ๒๐๖ 



  
 

๑๘๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

บทบัญญัติมาตรา ๒๖๑๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ แลวแตกรณี  
มาใชบังคับ 

 มาตรา ๒๕๙ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียง
วาระเดียว  
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่  
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย  

 มาตรา ๒๕๙๒๐๘ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับ
แตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนง
ไดเพียงวาระเดียว  
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่  
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๖๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตาม
วาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พนจากตําแหนง เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ  
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๒๕๖  
 (๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๕๘  
 

 มาตรา ๒๖๐๒๐๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตาม
วาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
พนจากตําแหนง เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ  
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๒๕๖๒๐๕  
 (๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๕๘๒๐๗  
 

 แกไขถอยคําเพื่อใหสอดคลองกับการเรียงลําดับ
มาตราใหมและเพื่อกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหนาที่ยิ่งขึ้น 



  
 

๑๘๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอน
ออกจากตําแหนง  
 (๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดภายใตบังคับมาตรา ๒๖๗ 

 (๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ให 
ถอดถอนออกจากตําแหนง  
 (๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึง
ที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึง
ที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดภายใตบังคับมาตรา ๒๖๗๒๑๖ 

 มาตรา ๒๖๑ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงตามวาระพรอม
กันทั้งหมด ใหเริ่มดําเนินการตามมาตรา ๒๕๕ และมาตรา 
๒๕๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงนอกจากกรณีตามวรรค
หนึ่ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง
ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา  ใหนํามาตรา ๒๕๕ 
(๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกให
แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
 (๒) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุด ใหนํามาตรา ๒๕๕  
 

 มาตรา ๒๖๑๒๑๐ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนญู
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงตามวาระพรอมกนั
ทั้งหมด ใหเริ่มดาํเนินการตามมาตรา ๒๕๕๒๐๔  และมาตรา 
๒๕๗๒๐๖  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงนอกจากกรณีตามวรรค
หนึ่ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง
ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา  ใหนําดําเนินการ
ตามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให
ดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พนจากตําแหนง  
 (๒) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง
ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

 แกไขใหสอดคลองกับกระบวนการสรรหาตาม
มาตรา ๒๐๖ 
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(๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
 (๓) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม

มาตรา ๒๕๕ (๓) หรือ (๔) ใหนํามาตรา ๒๕๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม ในกรณีนี้ ใหเสนอชื่อผูสมควรเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) หรือ (๔) เปน
จํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนงตอประธานวุฒิสภา 
และใหวุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
 ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุม
ของรัฐสภา ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบ
วันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา  
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสอง มาใชบังคับ 

ใหนําดําเนินการตามมาตรา ๒๕๕ (๒) มาใชบังคับโดย
อนุโลม ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือก๒๐๔ ใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
 (๓) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม

มาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) หรือ (๔) ใหนําดําเนินการตาม
มาตรา ๒๕๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ใหเสนอชื่อ
ผูสมควรเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๒๕๕ (๓) หรือ (๔) เปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพน
จากตําแหนงตอประธานวุฒิสภา และใหวุฒิสภามีมติเลือก 

ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือก๒๐๖ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
 ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุม
ของรัฐสภา ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๗๒๐๖  ภายใน
สามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕๒๐๔ วรรคสองสาม มาใชบังคับ 

 มาตรา ๒๖๔ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหง
กฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 
๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่
เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษา

 มาตรา ๒๖๔๒๑๑ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติ
แหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความ
โตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตอง
ดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการ

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อมิใหเกิด
การประวิงคดี จึงใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปได
ในระหวางรอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  แตจะมีการ
พิพากษาคดีกอนมิได 
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คดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของ
คูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง 
แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 

พิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวา
นั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย 
ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอ
การพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของ
คูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง 
แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 

  มาตรา ๒๑๒  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 
 การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจ
ใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว  ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

 เพื่อใหประชาชนผูถูกกระทบสิทธิสามารถเสนอเรื่อง
ตอศาลรัฐธรรมนญูไดโดยตรง โดยผูถูกกระทบสิทธิหรือ
เสรีภาพสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรอืแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม  
แตการเสนอคดีในลักษณะนี้ยอมตองมีขอจํากัด เพื่อปองกัน
ไมใหมีคดีความขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญมากเกนิไป โดย
กําหนดใหการเสนอคดีจะทําไดก็เฉพาะในกรณีที่ไมอาจใช
วิธีการอื่นตามที่กฎหมายกาํหนดไวแลวเทานั้น ซึง่ทําให
ประชาชนมหีลักประกนัสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น 

 มาตรา ๒๖๕ ในการปฏิบัติหนาที ่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบคุคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาล พนักงาน
สอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

 มาตรา ๒๖๕๒๑๓ ในการปฏิบัติหนาที่ ศาล
รัฐธรรมนูญมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจน
ขอใหศาล พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงาน

 เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
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ราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการ
พิจารณาได  
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการใด
เพื่อประโยชนแหงการพิจารณาได  
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 

 มาตรา ๒๖๖ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้น
หรือประธานรัฐสภา เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  

 มาตรา ๒๖๖๒๑๔ ในกรณีที่มีปญหาความ
ขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของระหวางรัฐสภา คณะ 
รัฐมนตรี หรือองคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาล
ตั้งแตสององคกรขึ้นไป ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภา 
นายกรัฐมนตรี หรือองคกรนั้น เสนอเรื่องพรอมความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกรณีการ
เสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความขัดแยงขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญตั้งแตสององคกรขึ้นไป โดยกําหนดถึง
องคกรเหลานั้นใหชัดเจนวา ไดแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรี  
หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาล และกําหนด
หลักเกณฑการรับเรื่องวินิจฉัยใหชัดเจนวาตองเปนเรื่องที่
มีขอขัดแยงตั้งแตสององคกรขึ้นไป สวนความขัดแยง
ภายในองคกรเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับไววินิจฉัย 

  มาตรา ๒๑๕  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา
เรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณา เปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคย
พิจารณาวินิจฉัยแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือ
ประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

 เพื่อใหการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีอํานาจ
หนาที่เพิ่มขึ้น สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากหลายเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแลว แตก็
มีคูความคนใหมมารองในประเด็นเดิมเรื่องเดิม ทําใหมีคดีขึ้น
สูศาลรัฐธรรมนูญเปนจํานวนมาก จนเปนที่รกโรงรกศาล 

 มาตรา ๒๖๗ องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในการนั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาเกาคน คาํวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญตัิเปนอยาง
อื่นในรัฐธรรมนูญนี้  
 

 มาตรา ๒๖๗๒๑๖ องคคณะของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย 
ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาเกา
หาคน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก 
เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี ้ 
 

 ปรับปรุงองคคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให
สอดคลองกับจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ลดลง และ
กําหนดใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งแตกตางจากเดิมที่กําหนดใหศาล 
 



  
 

๑๙๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคน
จะตองทําคําวินิจฉัยในสวนของตนพรอมแถลงดวยวาจา
ตอที่ประชุมกอนการลงมติ  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคําวินิจฉัย
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตอง
ประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุปขอเท็จจริงที่
ไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง  
 มาตรา ๒๖๘ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให
เปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐ  
 มาตรา ๒๖๙ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งตองกระทํา
โดยมติเอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
อยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดี
โดยเปดเผย การใหโอกาสคูกรณีแสดงความเห็นของตนกอน
การวินิจฉัยคดี การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสารที่
เกี่ยวกับตน การเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการศาล

 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคน
จะตองทําคําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตนพรอม
แถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคําความเห็น
ในการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตอง
ประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุปขอเท็จจริง
ที่ไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มี
ผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ 
 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา ๒๖๘ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให
เปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ

องคกรอื่นของรัฐ 
 มาตรา ๒๖๙ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให

เปนไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งตองกระทําโดยมติ

เอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา  

รัฐธรรมนูญเปนผูกําหนดเอง เพื่อใหมีหลักประกันการ
พิจารณาที่เปดเผย 



  
 

๑๙๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

รัฐธรรมนูญ และการใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
ของศาลรัฐธรรมนูญดวย 

 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
อยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณา

คดีโดยเปดเผย การใหโอกาสคูกรณีแสดงความเห็นของตน

กอนการวินิจฉัยคด ีการใหสิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสารที่

เกี่ยวกับตน การเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และการใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยหรือ
คําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญดวย 

 มาตรา ๒๗๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาล
รัฐธรรมนูญ  
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๗๐๒๑๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวย
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ตองมาจากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและไดรับ
ความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 

 กําหนดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปน 
ผูเสนอแตงตั้ง เพื่อใหมีความชัดเจนในการกําหนดหนาที่
ของผูที่จะเสนอใหแตงตั้งซึ่งจะสอดคลองกับกรณีของศาล
ยุติธรรมและศาลปกครอง 

สวนที่ ๓  
ศาลยุติธรรม 

                          
 

ไมมีการแกไข  



  
 

๑๙๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๒๗๑ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย
บัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น  

 มาตรา ๒๗๑๒๑๘ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย
บัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น  

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๗๒ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาล
ชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติไว
เปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น  
 ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองในศาลฎีกา โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบดวย 
ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา
ศาลฎีกา จํานวนเกาคน ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาล
ฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคดี  
 อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้และในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

 มาตรา ๒๗๒๒๑๙ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ 
ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติไว
เปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น  
 ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอตอศาลฎีกาได
โดยตรง และคดีที่อุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณตามที่กฎหมายบัญญัติ  เวน
แตเปนกรณีที่ศาลฎีกาเห็นวาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่
อุทธรณหรือฎีกานั้นจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณา 

ศาลฎีกามีอํานาจไมรับคดีไวพิจารณาพิพากษาได  ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด 
 ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา  และใหศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวนิิจฉัยคดีที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น  ทั้งนี้ วิธี
พิจารณาและวินจิฉัยคดีใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชมุใหญ
ศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว 

 

 กําหนดหลักการใหมเรื่องอํานาจของศาลฎีกาใน
การพิจารณาพิพากษาคดี ทั้งนี้ เพื่อใหศาลฎีกาพิจารณา
พิพากษาเฉพาะคดีที่มีความสําคัญเทานั้นซึ่งจะทําให
ปริมาณคดีไมคางพิจารณาเปนจํานวนมาก และกําหนด
หลักการใหมใหศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ รวมถึงศาล
อุทธรณภาคดวยเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแทนหลักการเดิมที่ให
เปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความสําคัญตอ
กระบวนการไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาง ๆ จึง
กําหนดใหมีองคกรตุลาการเขามาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ทํา
ใหการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งไมมีลักษณะเด็ดขาดที่ไมอาจตรวจสอบไดตอไป  
ซึ่งยอมทําใหการเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นนั่นเอง 
ตลอดจนเพื่อใหผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาสามารถดํารง
ตําแหนงในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองได 



  
 

๑๙๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองในศาลฎีกา โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบดวย 
ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา
ศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนเกาคน ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคด ี 
 อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
นี้และในกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง 

 มาตรา ๒๗๓ การแตงตั้งและการใหผูพิพากษา
ในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกอน แลวจึงนํา
ความกราบบังคมทูล  
 การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม ตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ใหคณะ 
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
ชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว
เพื่อประกอบการพิจารณา  

 มาตรา ๒๗๓๒๒๐ การแตงตั้งและการใหผูพิพากษา
ในศาลยุติธรรมพนจากตาํแหนง ตองไดรับความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกอน แลวจึงนําความกราบ
บังคมทูล  
 การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม ตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ใหคณะ 
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
ชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว
เพื่อประกอบการพิจารณา 
 การใหความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองคํานึงถึงความรู

 เนื่องจากพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนเรื่องที่สําคัญ
อยางที่สุดสําหรับผูพิพากษา ซึ่งจริยธรรมของผูพิพากษา คือ 
ความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชน ถาผูพิพากษาขาด
จริยธรรมเสียแลวยอมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติงานอยาง
แนนอน จึงตองมกีารบัญญัติไวอยางชัดเจน 



  
 

๑๙๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว
ดวย เปนสําคัญ 
 

 มาตรา ๒๗๔ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้  
 (๑) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละชั้นศาล ชั้น
ศาลละสี่คน รวมเปนสิบสองคน ซึ่งเปนขาราชการตุลาการ
ในแตละชั้นศาล และไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการใน
ทุกชั้นศาล  
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งไม
เปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการ และไดรับเลือกจาก
วุฒิสภา  
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๗๔๒๒๑ คณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้  
 (๑) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละชั้นศาล ไดแก 
ศาลฎีกาหกคน ชั้นศาลละอุทธรณสี่คน รวมเปนสิบและศาล
ชั้นตนสองคน ซึ่งเปนขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล 
และไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการในทุกแตละชั้นศาล  
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งไม
เปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการ และไดรับเลือกจาก
วุฒิสภา  
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในกรณีที่ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่ง (๓) หรือมแีตไมครบสองคน  ถาคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนเห็นวามี
เรื่องเรงดวนที่ตองใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนดังกลาวเปนองคประกอบและ
องคประชุมพิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได 
 
 

 เปลี่ยนแปลงสัดสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
โดยเพิ่มจํานวนศาลฎีกาเปนหกคน และลดจํานวนศาล
ชั้นตนเปนสองคน เพื่อใหผูพิพากษาศาลสูงที่มีประสบการณ
มากกวาศาลลางมีบทบาทในการใชอํานาจหนาที่ของคณะ 
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และเพื่อเปนการปองกัน
ปญหาในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ไมมีหรือไม
ครบสองคน ถาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน เห็นวามีเรื่องเรงดวนที่ตองใหความ
เห็นชอบ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวน
ดังกลาวสามารถพิจารณาได อีกทั้งในการตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีเจตนาที่จะเอาบุคคลภายนอกเขามา
เปน แตถาผูนั้นไมรูเรื่องระบบศาลเลย การทํางานยอมไม
ประสบความสําเร็จ ดังนั้น จึงควรเปดกวางแลวแตวุฒิสภา
จะเลือกผูใด 



  
 

๑๙๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๒๗๕ ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของ
ศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาล
ยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา  
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม  
 สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๗๕๒๒๒ ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการ
ของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา 
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ตอง
มาจากการเสนอของประธานศาลฎีกาและไดรับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 กําหนดใหประธานศาลฎีกาซึ่งเปนผูบังคับ 
บัญชาเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูเสนอแตงตั้ง
ซึ่งจะสอดคลองกับกรณีของศาลรัฐธรรมนูญและศาล
ปกครอง 

สวนที่ ๔ 
ศาลปกครอง 

                          
 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๒๗๖ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับ
ดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับ
ดูแลของรัฐบาลดวยกัน ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ 

 มาตรา ๒๗๖๒๒๓ ศาลปกครองมอีํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรอืราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือองคกรตามรฐัธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับ
บัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวาง
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือราชการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกาํกบัดูแลของ
รัฐบาลดวยกัน ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือ

 กําหนดลักษณะคดีที่อยูในอํานาจของศาล
ปกครองใหชัดเจน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
แบงแยกเขตอํานาจระหวางศาลรัฐธรรมนูญกับศาล
ปกครองในคดีพิพาทที่เกิดจากการใชอํานาจขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญ และเพิ่มเติมหนวยงานอื่นของรัฐใหอยูใน
อํานาจศาลปกครองเพื่อใหครบถวน 
 



  
 

๑๙๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 
หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
เนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน 
และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได 

การละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกจิ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น 
ตองปฏิบัติใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรอืเนื่อง 
มาจากการกระทาํหรือการละเวนการกระทําที่ดําเนนิกิจการทาง
ปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏบิัติหนาที่
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนญูหรือกฎหมายบญัญัติให
อยูในอํานาจของศาลปกครอง 
 อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการ
วินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปนการใชอํานาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น 
 ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน 
และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได 

 มาตรา ๒๗๗ การแตงตั้งและการใหตุลาการใน
ศาลปกครองพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 
 ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิใน
การบริหารราชการแผนดิน อาจไดรับแตงตั้งใหเปนตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดได การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปน 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดใหแตงตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสาม

 มาตรา ๒๗๗๒๒๔ การแตงตั้งและการให 
ตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนง ตองไดรับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบัญญัติกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 
 ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการ
บริหารราชการแผนดินอาจไดรับแตงตั้งใหเปนตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดได การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดใหแตงตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน

 เพื่อใหศาลปกครองมีอิสระในการกําหนดจํานวน
ตุลาการศาลปกครองอันจะเปนการรับรองความเปนอิสระ
ของศาลปกครอง 



  
 

๒๐๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และตอง
ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ตามที่กฎหมายบญัญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
กอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล  
 การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ลงโทษตุลาการในศาลปกครอง ตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และตองไดรบัความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลวจึงนํา
ความกราบบังคมทูล  
 การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ลงโทษตุลาการในศาลปกครอง ตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจํานวนเทาใด 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกําหนด 

 มาตรา ๒๗๘ การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครอง
ใหดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
และวุฒิสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแตงตั้งตอไป  

 มาตรา ๒๗๘๒๒๕ การแตงตั้งตุลาการในศาล
ปกครองใหดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น 
เมื่อไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครองและวุฒิสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๒๗๙ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้  
 (๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งเปน
ตุลาการในศาลปกครองและไดรับเลือกจากตุลาการในศาล
ปกครองดวยกันเอง  
 

 มาตรา ๒๗๙๒๒๖ คณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครองประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้  
 (๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งเปน
ตุลาการในศาลปกครองและไดรับเลือกจากตุลาการในศาล
ปกครองดวยกันเอง  
 

 เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๒๒๑ ซึ่งมีหลักการ
เดียวกัน 



  
 

๒๐๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกจาก
วุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน  
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกจาก
วุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน  
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 ในกรณีที่ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่ง (๓) หรือมแีตไมครบสามคน  ถาคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลปกครองจํานวนไมนอยกวาหกคนเห็นวาเปน
เรื่องเรงดวนที่ตองใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลปกครองจํานวนดังกลาวเปนองคประกอบและ
องคประชุมพิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได 
 

 มาตรา ๒๘๐ ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาล
ปกครองที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
เปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด  
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๒๘๐๒๒๗ ศาลปกครองมหีนวยธุรการของ
ศาลปกครองที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
เปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด  
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ตอง
มาจากการเสนอของประธานศาลปกครองสูงสุดและไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 
 

 กําหนดใหประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปน 
ผูเสนอแตงตั้ง ซึ่งจะสอดคลองกับกรณีศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลยุติธรรม 



  
 

๒๐๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

สวนที่ ๕ 
ศาลทหาร 

                          
 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๒๘๑ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจาก
ตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๒๘๑๒๒๘ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาซึ่งผูกระทําผิดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจาก
ตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 

 เพื่อใหอํานาจของศาลทหารมีความชัดเจนและ
สอดคลองกับภาระหนาที่ยิ่งขึ้น 

 หมวด ๑๑ 
องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

                          
 

 เพื่อนําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับองคกรตาม
รัฐธรรมนูญมาบัญญัติรวมไวดวยกัน 

 สวนที่ ๑ 
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

                          
 

 เพื่อนําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญมาบัญญัติรวมไวดวยกัน 

สวนที่ ๔ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                          
 

สวนที่ ๔ 
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                          
 

 จัดเรียงลําดับขอใหม 



  
 

๒๐๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่น
อีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมี
ความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ  
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๑๓๖๒๒๙ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่น
อีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ  
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๑๓๗ กรรมการการเลือกตั้งตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเสนอชื่อ  
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา   
 (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๖ หรือ
มาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)  
 (๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น  
 (๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนง
อื่นของพรรคการเมืองในระยะหาปกอนดํารงตําแหนง  
 (๗) ไมเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๓๗๒๓๐ กรรมการการเลือกตั้งตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒๑) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเสนอชือ่  
 (๓๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 
 (๔๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙๒๐๕ (๑) (๒) (๔) (๕) และ 
(๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)  
 (๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น  
 (๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนง
อื่นของพรรคการเมืองในระยะหาปกอนดํารงตาํแหนง  
 

 แกไขคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหมีลักษณะเชนเดียวกันกับ
ของศาลรัฐธรรมนูญ 



  
 

๒๐๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 (๗๔) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา กรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ

ศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๗ มาใชบังคับกับ
กรรมการการเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๓๘ การสรรหาและการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ใหดําเนินการดังนี้  
 (๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
จํานวนสิบคน ซึ่งประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน 
ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน 
ทําหนาที่พิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่ง
สมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนหาคน เสนอตอ
ประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของ 
ผูไดรับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อดังกลาวตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหา
ทั้งหมดเทาที่มีอยู  

 มาตรา ๑๓๘๒๓๑ การสรรหาและการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ใหดําเนินการดังนี้  
 (๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
จํานวนสิบเจ็ดคน ซึ่งประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือก

กันเองใหเหลือสี่คน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิก
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเอง
ใหเหลือสี่คน ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือก
จํานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ ทํา
หนาที่พิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗๒๓๐ 
ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนหาสามคน เสนอ
ตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของ 

 ปรับเปลี่ยนจากการสรรหาเพื่อเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกมาเปนการสรรหา
ใหไดตามจํานวนที่จะพึงมีแลวเสนอใหวุฒิสภาใหความ
เห็นชอบเพื่อกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง โดยในการสรรหานั้นจะกําหนดใหมีคณะกรรมการ
สรรหาทําหนาที่สรรหาผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปน
กรรมการการเลือกตั้ง จํานวนสามคน  และที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาสรรหาผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
การเลือกตั้ง จํานวนสองคน เพื่อเสนอตอวุฒิสภาใหความ
เห็นชอบ โดยในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไมสามารถ
สรรหาได หรือไมมีคณะกรรมการสรรหา ใหที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาเปนผูเสนอรายชื่อตามจํานวนที่คณะกรรมการ
สรรหาจะตองเสนอแทน เพื่อแกไขปญหาการสรรหาคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งไมได และการแกไขใหวุฒิสภา
เห็นชอบ มิใชเสนอจํานวนสองเทาเพื่อใหวุฒิสภาเลือก จะ



  
 

๒๐๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหา 
ผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งจํานวนหาคน เสนอตอ
ประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของ 
ผูไดรับการเสนอชื่อนั้น  
 (๓) การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ใหกระทํา
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ทําใหตองมีการเลือก
บุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการ
สรรหาตาม (๑) ไมอาจเสนอชื่อไดภายในเวลาที่กําหนด 
หรือไมอาจเสนอชื่อไดครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนด 
ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบ
จํานวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองเสนอ

ชื่อตาม (๑)  
 (๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อ
มีมติเลือกผูไดรับการเสนอชื่อตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่ง
ตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ใหหาคนแรกซึ่ง
ไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับ
เลือกเปนกรรมการการเลือกตั้ง แตถาจํานวนผูไดรับเลือก
ดังกลาวมีไมครบหาคน ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกใน
คราวแรกนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนน
เลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ใหถือวา 
ผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบหา

ผูไดรับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อสรรหาดังกลาวตอง
มีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่สองในสามของจํานวน
กรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู  ในกรณีที่ไมมีกรรมการใน
ตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการ
ที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
สรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู  
ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ตอง
มิใชผูพิพากษาหรือตุลาการ  และตองไมเปนกรรมการสรรหา
ผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน 
 (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐  ซึ่งสมควรเปนกรรมการการ
เลือกตั้งจํานวนหาสองคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดย
ตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น  
 (๓) การเสนอชื่อสรรหาตาม (๑) และ (๒) ใหกระทํา
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ทําใหตองมกีารเลือก
บุคคลใหดํารงตาํแหนงดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการสรร

หาตาม (๑)มีเหตุที่ทําใหไมอาจเสนอชื่อดาํเนินการสรรหาได
ภายในเวลาที่กําหนดหรือไมอาจเสนอชื่อสรรหาไดครบ
จํานวนภายในเวลาที่กําหนดตาม (๑) ใหที่ประชมุใหญศาล 
 

ทําใหเกิดความโปรงใส ที่จะไมมีการกําหนดตัวบุคคลและ
วิ่งเตนเพื่อใหไดรับการคัดเลือกดังที่เคยเกิดปญหา อีกทั้ง
การกําหนดใหบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาและ 
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกตองมิใช
ผูพิพากษาหรือตุลาการ  ก็เพื่อความเปนกลางของฝาย 
ตุลาการ 
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คน เปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้
ถามีผูไดคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมี 
ผูไดรับเลือกเกินหาคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใด 
เปนผูไดรับเลือก  
 (๕) ใหผูไดรับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือก
กันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง และ
แจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และใหประธานวุฒิสภา
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป  

ฎีกาพิจารณาเสนอชื่อสรรหาแทนจนครบจํานวนภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองเสนอชื่อตาม (๑) 
 (๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมี
มติเลือกใหความเห็นชอบผูไดรับการเสนอชื่อสรรหาตาม (๑) 
(๒) และหรือ (๓) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ 
ใหหาคนแรกซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปน 

ผูไดรับเลือกเปนกรรมการการเลือกตั้ง แตถาจํานวนผูไดรับ
เลือกดังกลาวมีไมครบหาคน ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกใน

คราวแรกนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีก

ครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ใหถือวาผูไดรับคะแนน

เสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบหาคน เปนผูไดรับ
เลือกใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ถามีผูไดคะแนน

เสียงเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินหา

คน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใด เปนผูไดรับเลือก  
 (๕) ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบใหดําเนิน 
การตาม (๖) แตถาวุฒิสภาไมเห็นชอบในรายชื่อใด ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการ
สรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา 
แลวแตกรณี เพื่อใหดําเนินการสรรหาใหม  หากคณะ 
กรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญศาล
ฎีกา ไมเห็นดวยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมดวย
คะแนนเอกฉันทหรือดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของ 



  
 

๒๐๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ที่ประชุมใหญศาลฎีกา แลวแตกรณี ใหดําเนินการตอไปตาม 
(๖)  แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันทหรือไมได
คะแนนตามที่กําหนด ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหม ซึ่งตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุให
ตองดําเนินการดังกลาว 
 (๕๖) ใหผูไดรับเลือกความเห็นชอบตาม (๔) หรือ 
(๕) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และให
ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป 

 มาตรา ๑๓๙ กรรมการการเลือกตั้งตอง  
 (๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา  
 (๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น  
 (๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท 
หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายได
มาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด  
 (๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
 ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ 

(๔) โดยไดรับความยินยอมของผูนั้น ผูไดรับเลือกจะเริ่ม

ปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อผูนั้นไดลาออกจากตําแหนงตาม (๑) 
(๒) หรือ (๓) หรือแสดงใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบ

 มาตรา ๑๓๙ กรรมการการเลือกตั้งตอง  
 (๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา  
 (๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น  
 (๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท 
หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมา

แบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด  
 (๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
 ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) 
หรือ (๔) โดยไดรับความยินยอมของผูนั้น ผูไดรับเลือกจะ

เริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อผูนั้นไดลาออกจากตําแหนงตาม 

(๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิก

 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มความเปนวรรคสอง
ของมาตรา ๒๓๐ 



  
 

๒๐๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

วิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับ
เลือกใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือ

เลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวา 

ผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง และให
นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๔๐ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง 
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระ ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่  

 มาตรา ๑๔๐๒๓๒ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระ
การดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรง
แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระ ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) 
(๗) และการขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๒๓๐ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของ
กรรมการการเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม 

 แกไขเหตุแหงการพนจากตําแหนงของกรรมการ 
การเลือกตั้งตามวาระใหมีลักษณะเชนเดียวกับตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยนํามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๔๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตาม
วาระ กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๓๗ หรือมาตรา ๑๓๙  
 

 มาตรา ๑๔๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตาม
วาระ กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๑๓๗ หรือมาตรา ๑๓๙  
 

 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มความเปนวรรคสาม
ของมาตรา ๒๓๒ 



  
 

๒๐๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  
 (๕) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอน
ออกจากตําแหนง  
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  

 (๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทาํโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  
 (๕) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอน
ออกจากตําแหนง  
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

 มาตรา ๑๔๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจาํนวนไม
นอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวา
กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทําการอัน
ตองหามตามมาตรา ๑๓๙ และใหประธานรัฐสภาสงคํา
รองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวากรรมการการ
เลือกตั้งผูนั้นพนจากตําแหนงหรือไม  
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาล
รัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใชบังคับกับการ
พนจากตําแหนงของกรรมการการเลือกตั้งดวย โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๔๒๒๓๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวา
กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทําการอัน
ตองหามตามมาตรา ๑๓๙๒๓๐ และใหประธานรัฐสภาสงคํา
รองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ได
รับคํารอง เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากรรมการการ
เลือกตั้งผูนั้นพนจากตําแหนงหรือไม  
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาล
รัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๗๙๒ มาใชบังคับกับการ
พนจากตําแหนงของกรรมการการเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม 

 เพื่อใหมีการบัญญัติเงื่อนเวลาที่ชัดเจนในการสง
คํารองจากประธานรัฐสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 



  
 

๒๑๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๑๔๓ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง
พนจากตําแหนงตามวาระพรอมกันทั้งหมด ใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๓๘ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่มีการพน
จากตําแหนง  
 ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหนํามาตรา 
๑๓๘ มาใชบังคับกับการสรรหาและการเลือกกรรมการการ
เลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้นโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให
เสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งตอประธาน
วุฒิสภา เปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนง และ
ใหวุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันที่มีการพนจากตําแหนง และใหผูไดรับ
เลือกอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน

 มาตรา ๑๔๓๒๓๔ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง
พนจากตําแหนงตามวาระพรอมกันทั้งหมดทั้งคณะ ให
ดําเนินการสรรหาตามมาตรา ๑๓๘๒๓๑ ภายในสี่เกาสิบหา
วันนับแตวันที่มีการพนจากตําแหนง  
 ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหนําดําเนินการ
สรรหาตามมาตรา ๑๓๘๒๓๑ มาใชบังคับกับการสรรหาและ
การเลือกกรรมการการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้นโดย

อนุโลม ในกรณีนี้ ใหเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการการ

เลือกตั้งตอประธานวุฒิสภา เปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพน
จากตําแหนง และใหวุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายในสี่หกสิบหาวันนับแตวันที่มีการพนจาก
ตําแหนงเหตุดังกลาว และใหผูไดรับเลือกความเห็นชอบอยูใน
ตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 เพื่อกําหนดระยะเวลาการสรรหาใหเหมาะสม
และสอดคลองกับระบบการสรรหาและการแตงตั้ง
กรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๑๔๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งเปน 
ผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งการออกเสียง
ประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
 ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมาย

 มาตรา ๑๔๔๒๓๕ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง
หรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณ ี
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม  
 ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขความในมาตรา 
๑๑๑ และเปนหลักประกันความเปนอิสระของหนวยงาน
ดานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อปองกัน
การแทรกแซงการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยฝายบริหาร 
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และ
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง 

วุฒิสภา กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามต ิและกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และ
เปนนายทะเบียนพรรคการเมือง 
 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
หนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 

 มาตรา ๑๔๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
 (๑) ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปน
แกการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง  
 (๒) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการ
ทั้งหลายอันจําเปนตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง  
 (๓) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง  
 (๔) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียง
ประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือ

 มาตรา ๑๔๕๒๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
 (๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการ
ทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 
๑๔๔๒๓๕ วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหา
เสียงเลือกตั้งและการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง 
ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อใหเปนไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม และกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการ
ของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกตั้งมีความเสมอภาค 
และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยูในตําแหนง 
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘๑ โดยคํานึงถึงการรักษา 

 แกไขเพิ่มเติมอํานาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการควบคุมการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม โดยใหมีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งและการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัคร
รับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการใหการสนับสนุนการเลือกตั้งใหมีความเสมอ
ภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง 
นอกจากนั้น ไดกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับขอหาม การปฏิบัติหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะที่อยูในตําแหนง เพื่อปองกัน
การใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตหรือการใช
อิทธิพลที่ไมชอบดวยกฎหมาย อันมีผลใหการบริหาร
ราชการแผนดินไมเปนไปดวยความถูกตองและเที่ยงธรรม  
อีกทั้งไดเพิ่มอํานาจใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ
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ทุกหนวยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการ
เลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้ง 
นั้น ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
 (๕) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติ  
 (๖) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาล 
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 
ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การ
สืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล 
คณะบุคคล หรือผูแทนองคการเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามที่มอบหมาย 

ประโยชนของรัฐ และคํานึงถึงความสุจริต เที่ยงธรรม ความ
เสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 
 (๓) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาค
เงินใหแกพรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ 
การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง 
รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมือง
โดยเปดเผย และการควบคุมการจายเงินหรือรับเงินเพื่อ
ประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 (๒๔) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอัน
จําเปนตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔๒๓๕ วรรคสอง  
 (๓๕) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๔๔๒๓๕ วรรคสอง  
 (๔๖) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียง
ประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือ
ทุกหนวยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการ
เลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้น ๆ 
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
 (๕๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และ
ผลการออกเสียงประชามติ  

กําหนดมาตรการและการควบคุมทางการเงินของพรรค
การเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้งไวดวย เพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในดานการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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 (๘) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการให
การศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 (๖๙) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ 
พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการ
ปฏิบัติหนาที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชีข้าด  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล 
คณะบุคคล หรือผูแทนองคการเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามที่มอบหมาย 

 มาตรา ๑๔๖ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งการ
ตามมาตรา ๑๔๕  

 มาตรา ๑๔๖ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง

ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามคําสัง่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งการ

ตามมาตรา ๑๔๕ 

 เนื่องจากหลักการนี้ไดถูกนําไปบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งแลว 

  มาตรา ๒๓๗  ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ 
กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทําการอันเปนการฝาฝน

 เพื่อแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
นี้ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้ง 



  
 

๒๑๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม  ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือ
ปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิได
ยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 
๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค
การเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค
การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมี
กําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง 

 มาตรา ๑๔๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งตอง
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลัน
เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้  
 

 มาตรา ๑๔๗๒๓๘ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลัน
เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้  
 

 เพื่อใหสอดคลองกับระบบการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาแบบใหมที่มาจากการสรรหาอีกทางหนึ่งดวย 



  
 

๒๑๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรค
การเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขต
เลือกตั้งหนึ่ง คัดคานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไป
โดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย   
 (๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ผูใดไดกระทําการใด ๆ 
โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้ง
มาโดยไมสุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใด
ไดกระทําลงไป ทั้งนี้ อันเปนการฝาฝนกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
 (๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการออก
เสียงประชามติมิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูมี
สิทธิเลือกตั้งคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวย
เลือกตั้งใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย  
 เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว คณะ 
กรรมการการเลือกตั้งตองพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน 

 (๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรค
การเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขต
เลือกตั้งหนึ่ง คดัคานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
 (๒) ผูเขารับการสรรหา หรือสมาชิกขององคกร
ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง คัดคานวาการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภานั้น เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
 (๒๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา กอนไดรับ
เลือกตั้งหรือสรรหา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ผูใดไดกระทําการ
ใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้งหรือสรรหา หรือ
ไดรับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไมสุจริตโดยผลของการที่
บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไป ทั้งนี้ อันเปนการ
โดยฝาฝนกฎหมายหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
 (๓๔) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการออก
เสียงประชามติมิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูมี
สิทธิเลือกตั้งคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวย
เลือกตั้งใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย  
 



  
 

๒๑๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว คณะ 
กรรมการการเลือกตั้งตองพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน 

  มาตรา ๒๓๙  ในกรณีที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด 
 ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควรใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาผูใด ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  เมื่อศาล
ฎีกาไดรับคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่
ตอไปไมได จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารอง  ในกรณีที่
ศาลฎีกามีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งใดหรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง 
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหนาที่ตอไป
ไมได  มิใหนับบุคคลดังกลาวเขาในจํานวนรวมของสมาชิก
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี 
 ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 
มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร

 เพื่อกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบการใช
อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการวินิจฉัย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยแยกกระบวนการในการ
ตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน 
๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนที่จะมีการประกาศผลการ
เลือกตั้ง และขั้นตอนหลังจากที่มีการประกาศผลการ
เลือกตั้งแลว โดยแกไขหลักการเดิมในการใชอํานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม
และการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง โดยจํากดัอํานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหใชไดเฉพาะกรณีที่กอน
ประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดย
รวดเร็ว โดยหากเปนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจเพียงทําการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อสงสํานวนให
ศาลฎีกาวินิจฉัยสั่งการตอไป สําหรับในกรณีของการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น คณะ 
กรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเชนเดียวกัน แตการสงเรื่อง
ตอศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ใหสงตอศาลอุทธรณ เพื่อให
กระบวนการการเลือกตั้งเกิดความรวดเร็ว  สําหรับการ
แกไขหลักการนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่องอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง



  
 

๒๑๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ทองถิ่นดวยโดยอนุโลม โดยการยื่นคํารองตอศาลตามวรรค
สองใหยื่นตอศาลอุทธรณ  และใหคําสั่งของศาลอุทธรณ
เปนที่สุด 

ซึ่งมีผลกระทบตอบุคคลไดมีการตรวจสอบและกลั่นกรอง
ความถูกตองโดยศาลเสียกอน 

  มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีการคัดคานวาการ 
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไม
ชอบดวยกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
กอนไดรับการสรรหา สมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการตาม
มาตรา ๒๓๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนโดยพลัน 
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยสั่งการ
เปนอยางใดแลว ใหเสนอตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
โดยพลัน และใหนําความในมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและ
วรรคสาม มาใชบังคับกับการที่สมาชิกวุฒิสภาผูนั้นไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปได โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการสรรหา
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหสมาชิก
ภาพของสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลฎีกา
มีคําสั่ง และใหดําเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหมแทน
ตําแหนงที่วาง 
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งจะรวมดําเนินการหรือ
วินิจฉัยสั่งการมิได และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
องคประกอบเทาที่มีอยู 

 เพื่อใหสอดคลองกับระบบการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาใหม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการ
ตรวจสอบการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการสรรหา
ดวย โดยใหอํานาจในการสืบสวนไดในกรณีที่มีผูคัดคาน
วาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไมถูกตองหรือไมชอบดวย
กฎมหาย  และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัย
สั่งการแลว ก็ใหเสนอตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตอไป 



  
 

๒๑๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 การคัดคานและการพิจารณาของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 มาตรา ๑๔๘ ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาให
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา หรือประกาศใหมีการออกเสียงประชามติ มีผลใช
บังคับ หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการ
การเลือกตั้งไปทําการสอบสวน เวนแตในกรณีที่ไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระทําความผิด  
 ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะ
กระทําความผิด หรือจับ หรือคมุขังกรรมการการเลือกตั้ง
ในกรณีอื่น ใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้ง
โดยดวน และประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให
ปลอยผูถูกจับได 

 มาตรา ๑๔๘๒๔๑ ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกา
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ประกาศใหมีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศใหมีการ
ออกเสียงประชามติ มีผลใชบังคับ หามมิใหจับ คมุขัง หรือ
หมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปทําการสอบสวน เวน
แตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด  
 ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะ
กระทําความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้ง
ในกรณีอื่น ใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้ง
โดยดวน และประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งใหปลอย
ผูถูกจับได แตถาประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูถูก
จับหรือคุมขัง ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เทาที่มีอยูเปนผูดําเนินการ 

 เพื่อใหสอดคลองกับระบบการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาแบบใหมที่มาจากการสรรหา และเพื่อใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นในการปฏิบัติเมื่อประธานกรรมการการ
เลือกตั้งถูกจับในระหวางทําหนาที่ 

สวนที่ ๗ 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

                          
 

สวนที่ ๗ 
๒. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

                          
 

 เรียงลําดับขอใหมและเนื่องจากผูตรวจการ
แผนดินเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคให
ประชาชนนําความทุกขที่ตนไดรับอยางไมเปนธรรมจาก
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐมารองเรียน  ซึ่งการ 
 



  
 

๒๑๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ใชชื่อวาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานั้น ทําใหมี
ความรูสึกวาไมไดใกลชิดกับประชาชนเทาที่ควร  

 มาตรา ๑๙๖ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามี
จํานวนไมเกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตาม
คําแนะนําของวฒุิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของ
ประชาชน มีความรอบรูและมปีระสบการณในการบริหาร
ราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชน
รวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจกัษ 
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา และการ
เลือกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ใหเปนไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีวาระการดํารง
ตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และ
ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

 มาตรา ๑๙๖๒๔๒ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามี
จํานวนไมเกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตาม
คําแนะนําของวฒุิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของ
ประชาชน มีความรอบรูและมปีระสบการณในการบริหาร
ราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกนั
ของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจกัษ  
 ใหผูไดรับเลือกเปนผูตรวจการแผนดินประชุม
และเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานผูตรวจการแผนดิน
แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา  
 คุณสมบัติและลักษณะตองหาม การสรรหา และการ
เลือกของผูตรวจการแผนดินของรฐัสภาใหเปนไปตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา  
 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีวาระการดํารง
ตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และ
ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 
 

 กําหนดใหมีประธานผูตรวจการแผนดินเพื่อทํา
หนาที่เปนผูแทนขององคกรผูตรวจการแผนดินในการ
ดําเนินการตาง ๆ อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติหนาที่กรณี
ใดที่จะตองมีมติของผูตรวจการแผนดินหรือกรณีใดที่
ผูตรวจการแผนดินจะทํางานเปนอิสระ จะตองเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งเพื่อเปนหลักประกันความ
เปนอิสระของหนวยงานดานธุรการของผูตรวจการ
แผนดินและเพื่อปองกันการแทรกแซงการทาํงานของ
ผูตรวจการแผนดินโดยฝายบริหาร จึงใหมีสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น 



  
 

๒๒๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ใหมีสํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานที่
เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดําเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  มาตรา ๒๔๓  การสรรหาและการเลือกผูตรวจการ
แผนดินใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช
บังคับโดยอนุโลม โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนเจ็ด
คนประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาล
ฎีกาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน  และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๓๑ (๑) วรรคสอง มาใชบังคับดวยโดย
อนุโลม 

 เพื่อใหการสรรหาและการเลือกผูตรวจการ
แผนดินเปนไปโดยอิสระและเปนกลาง จึงกําหนดใหใช
วิธีการเชนเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ  

 มาตรา ๑๙๗ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
 (๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตาม 
คํารองเรียนในกรณี  
  (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น  
 

 มาตรา ๑๙๗๒๔๔ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
 (๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตาม 
คํารองเรียนในกรณี  
  (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น  
 

 เพื่อใหอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินมีความ
ชัดเจนและสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนี้ในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมของผูใชอํานาจรัฐกับทั้งเพื่อประกันหลักความเปน
อิสระของฝายตุลาการ โดยเพิ่มอํานาจหนาที่ของผูตรวจการ
แผนดินใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรมไดดวย ทั้งนี้ 
ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล เพื่อ
เสนอแนะแนวทางแกไขในกรณีที่มีบุคคลไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินการขององคกรดังกลาว รวมทั้งเพิ่มอํานาจหนาที่



  
 

๒๒๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

  (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการ พนักงาน หรอืลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไม
วาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม  
  (ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 (๒) จัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอรัฐสภา  
 

  (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไม
วาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม  
  (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติ
หนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม  
ทั้งนี้ ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 
  (คง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา 
๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐ 
 (๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  รวมตลอดถึงขอพิจารณา
เพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน 
 (๒๔) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและผลการ
ปฏิบัติหนาทีพ่รอมทั้งเสนอความเห็นและขอเสนอแนะ
ขอสังเกตตอรัฐสภาคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และ
วุฒิสภา ทุกป  ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราช
กิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย 
 

ในการตรวจสอบการดําเนินการที่เกี่ยวกับจริยธรรมของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ทําใหมีการ
ควบคุมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอันเปน
วัตถุประสงคที่สําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ใหมีผลในทาง
ปฏิบัติไดจริง เพื่อใหผูตรวจการแผนดินมีบทบาทครบถวนใน
การตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ใชอํานาจรัฐ อีกทั้ง 
เพื่อใหประชาชนมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น 



  
 

๒๒๒ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 การใชอํานาจหนาที่ตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ให
ผูตรวจการแผนดินดําเนินการเมื่อมีการรองเรียน  เวนแต
เปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทําดังกลาว
มีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชนสวนรวมหรือ
เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจ
พิจารณาและสอบสวนโดยไมมีการรองเรียนได 

 มาตรา ๑๙๘ ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือ
การกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวา
ดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลปกครอง แลวแตกรณี  
 ใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณี 
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอ
ตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชา  

 มาตรา ๑๙๘๒๔๕ ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 

หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มี
ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาอาจเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แลวแต

ได เมื่อเห็นวามกีรณีดังตอไปนี ้
 (๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
โดยไมชักชา  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใด
ตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย

 แกไขถอยคําเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น 



  
 

๒๒๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็น
ตอศาลปกครอง และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม
ชักชา  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 ใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณี 

พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอ

ตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชา 
สวนที่ ๒ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
                          

 

สวนที่ ๒ 
๓. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาต ิ

                          
 

 จัดเรียงลําดับขอใหม 

 มาตรา ๒๙๗ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน 
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕๖  
 การสรรหาและการเลือกกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหงชาติ  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๗ 
และมาตรา ๒๕๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยใหมี คณะ 
กรรมการสรรหากรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต

 มาตรา ๒๙๗๒๔๖ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวย ประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน 
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษและมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕๖๒๐๕ 
โดยเคยเปนรัฐมนตร ีกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ
แผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิหรือกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดี
หรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวยราชการที่มีอํานาจ

 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ไวในรัฐธรรมนูญโดยตรง สวนการสรรหาใชแนวทาง
เดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหไดคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งเปนบุคคลที่เปนที่ยอมรับของสังคม อีกทั้ง เนื่องจากใน
ปจจุบันนี้การทุจริตประพฤติมิชอบไดมีเปนจํานวนมากทั้ง
ในสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น รวมถึงรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเพียงแหงเดียวไมมีกําลังพอที่จะรองรับปริมาณ
งานทั้งหมดได จึงจําเปนที่จะตองมีกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด เพื่อชวยรองรับ



  
 

๒๒๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

แหงชาติจาํนวนสิบหาคน ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชกิในสังกัดดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชกิในสังกัดมิไดดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน และอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือก
กันเองใหเหลือหกคน เปนกรรมการ 
 ในกรณีที่มีเหตุทาํใหตองมีการสรรหากรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แตมีกรรมการสรร
หากรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติไมครบ
องคประกอบตามวรรคสาม หรือมแีตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาตปิระกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 
 
 

บริหารเทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ศาสตราจารย  ผูแทนองคการพัฒนาเอกชน หรือผูประกอบ
วิชาชีพที่มีองคกรวิชาชีพตามกฎหมายมาเปนเวลาไมนอย
กวาสามสิบป ซึ่งองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพนั้น
ใหการรับรองและเสนอชื่อเขาสูกระบวนการสรรหา 

 การสรรหาและการเลือกกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๒๕๗๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา 
๒๕๘๒๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยใหมีคณะ 
กรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจํานวนสิบหาคนประกอบดวยประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่ง

คน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิก
ในสังกัดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ

หนึ่งคน สมาชิกและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรของ
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน และอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือก

กันเองใหเหลือหกคน เปนกรรมการ 
 

ปริมาณงานดังกลาว ซึ่งจะทําใหการทํางานของคณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 



  
 

๒๒๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา แกไขเพิ่มเติม

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

 ในกรณีที่มีเหตุทําใหตองมีการสรรหากรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แตมีกรรมการสรร

หากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมครบ

องคประกอบตามวรรคสาม หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอํานาจ
หนาที่ ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 มาตรา ๒๙๘ กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับแต
วันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว  
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ตองปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
 การพนจากตําแหนง การสรรหาและการเลือก
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแทน 
 

 มาตรา ๒๙๘๒๔๗ กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงเกา
ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ตองปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่  
 การพนจากตําแหนง การสรรหา และการเลือก
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแทน 
 

 เพื่อใหสอดคลองกับการเรียงลําดับมาตราใหม 



  
 

๒๒๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ตําแหนงที่วาง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๐ และมาตรา 
๒๖๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ตําแหนงที่วาง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๐๒๐๙ และ
มาตรา ๒๖๑๒๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๙๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน
วุฒิสภาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติผูใดกระทําการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปนการ
เสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยาง
รายแรง และขอใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงได 
 มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

 มาตรา ๒๙๙๒๔๘ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานวุฒิสภาวากรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการขาดความเที่ยงธรรม จงใจ 
ฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปน
การเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยาง
รายแรง และขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงได 
 มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

 เพิ่มสิทธิประชาชนในการเขาชื่อเพื่อตรวจสอบ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 มาตรา ๓๐๐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสอง
สภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวากรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดร่ํารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ  

 มาตรา ๓๐๐๒๔๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสี่หาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง
สองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวา กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดร่ํารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ  

 เพื่อมิใหการทํางานของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองหยุดชะงักใน
ชวงเวลาการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติแทนตําแหนงที่วาง และเพื่อใหการ
ตรวจสอบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติสามารถกระทําไดงายขึ้น จึงไดลดจํานวนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภาลงจากเดิม 



  
 

๒๒๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่
กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําการตามวรรค
หนึ่งเปนขอ ๆ ใหชัดเจน และใหยื่นตอประธานวุฒิสภา 
เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองแลวใหสงคํารองดังกลาว
ไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา  
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติผูถูกกลาวหา จะปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นมิได 
จนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารองดังกลาว 

 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่
กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําการตามวรรค
หนึ่งเปนขอ ๆ ใหชัดเจน และใหยื่นตอประธานวุฒิสภา 
เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองแลว ใหสงคํารองดังกลาว
ไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา  
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติผูถูกกลาวหา จะปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นมิได 
จนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารองดังกลาว 
 ในกรณีที่กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติ
แหงชาตไิมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามวรรคสาม และมกีรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเหลืออยูนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทั้งหมด  ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครอง
สูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมลีักษณะ
ตองหามเชนเดียวกับกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิทําหนาที่เปนกรรมการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเปนการชัว่คราว  โดยใหผูที่ไดรบัแตงตั้งอยู
ในตําแหนงไดจนกวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติที่ตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาทีไ่ด หรือ
จนกวาจะมคีําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดาํรง
ตําแหนงทางการเมืองวาผูนั้นกระทําความผิด 



  
 

๒๒๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๓๐๑ คณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี ้ 
 (๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้ง
ทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕  
 (๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้ง
ทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘  
 (๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวย
ผิดปกต ิกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนง
หนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
 (๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง 
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ 
ผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตาม
บัญชีและเอกสารประกอบที่ไดยื่นไว  
 (๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติ
หนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา ทุกป และนํารายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป  
 (๖) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 

 มาตรา ๓๐๑๒๕๐ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
 (๑) ไตสวนขอเทจ็จริงและสรปุสํานวนพรอมทั้งทํา
ความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจากตําแหนงเสนอตอ
วุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 (๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้ง
ทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘๒๗๕  
 (๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐตั้งแต
ผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 
เพื่อดําเนินการตอไปรวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐ
หรือขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผู
ดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควรดําเนินการดวย 
ทั้งนี ้ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

 ๑. เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ไมวาจะเปน
ความชอบดวยกฎหมายและมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 ๒. เพื่อใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีอํานาจเฉพาะที่เกี่ยวกับการใชอํานาจ
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในระดับสูง ซึ่งการกระทําผิดมี
ผลตอประเทศชาติอยางมาก และเจาหนาที่ของรัฐหรือ
ขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
เพื่อใหการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกระทําไดรวดเร็วและ
สามารถลงโทษผูกระทําความผดิไดทันตอเหตุการณ สวน
เจาหนาที่อื่นใหเปนไปตามกระบวนการตรวจสอบโดย
ปกติของรัฐ อีกทั้ง เนื่องจากบางกรณีผูรองเรียนอาจเกรง
กลัวอํานาจทางการเมือง หรือเพราะไดรับผลประโยชน
ตอบแทน จึงไมมีการรองเรียนตอคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงสมควรใหคณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สามารถหยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณาเองได 
 ๓. เพื่อใหหลักเกณฑและวิธีการในการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ 
 



  
 

๒๒๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ 
มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวย โดยอนุโลม 

 (๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง 
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารง
ตําแหนงตามมาตรา ๒๙๑๒๕๙ และมาตรา ๒๙๖๒๖๔ ตาม
บัญชีและเอกสารประกอบที่ไดยื่นไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติกําหนด 
 (๕) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 
 (๕๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติ
หนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา ทุกป และนําทั้งนี้  ใหประกาศรายงานนั้นออก
พิมพดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยแพรตอไป
สาธารณะดวย 
 (๖๗) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ 
๒๑๓ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวยโดยอนุโลม 
 ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีความ
เหมาะสมกับการตรวจสอบขอเท็จจริงมากที่สุด 
 ๔. เพื่อเปนการรองรับบทบัญญัติในหมวด ๑๓ 
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐ จึงกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการกํากับ
ดูแลในสวนของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
จะทําใหมีการควบคุมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองอันเปนวัตถุประสงคที่สําคัญของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ มีผลในทางปฏิบัติไดจริง 

 มาตรา ๓๐๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีหนวยธุรการของคณะกรรมการปองกัน

 มาตรา ๓๐๒๒๕๑ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหงชาติมีหนวยธุรการของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เปนอิสระ โดยมี

 แกไขถอยคําใหถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น 



  
 

๒๓๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาตทิี่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน
ผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหงชาติ  
 การแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติและวุฒิสภา  
 สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมอีิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 

เลขาธิการคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ 
 การแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ
วุฒิสภา  
 ใหมสีํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบญัญัติ 

หมวด ๑๑ 
การตรวจเงินแผนดิน 
                          

 

หมวด ๑๑ 
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

                          
 

 จัดเรียงลําดับขอใหม 

 มาตรา ๓๑๒ การตรวจเงินแผนดิน ใหกระทํา
โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงิน
แผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง  
 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย 
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกเกาคน ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จาก 
ผูมีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน 
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และดานอื่น 

 มาตรา ๓๑๒๒๕๒ การตรวจเงินแผนดินให
กระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง  
 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย 
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกเกาหกคน ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูมี
ความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การ
บัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และดานอื่น  

 เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งไดมีการลดจํานวนคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินลง เพื่อใหสอดคลองกับการแกไข
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และเพื่อใหมีจํานวนจํากัดซึ่งจะทํา
ใหมีการสรรหาบุคคลที่มีความรูและมีความเชี่ยวชาญใน
ระดับสูงไดอยางแทจริงเพื่อเขามาทําหนาที่ไดตรงตาม 
 



  
 

๒๓๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ โดยมีผูวา
การตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธาน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูวาการตรวจเงิน
แผนดินตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความชํานาญ
และประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การ
ตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือดานอื่น  
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
 กรรมการตรวจเงนิแผนดินมีวาระการดํารงตาํแหนง
คราวละหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และให
ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหาและการ
เลือก และการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  
 การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่ง
จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจเงินแผนดินและ

 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการ

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ โดยมีผูวา
การตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธาน

กรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูวาการตรวจเงิน

แผนดินตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความชํานาญ

และประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การ

ตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือดานอื่น  
 การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี ่มาตรา ๒๐๖ และ
มาตรา ๒๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตองคประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาใหเปนไปตามมาตรา ๒๔๓ 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจ
เงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
 กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรง
แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหาและการ
เลือก และการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไดมีการ
แบงบทบัญญัติใหมใหมีความสะดวกในการใชบังคับ 
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ผูวาการตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความซื่อสัตยสุจริต และเพื่อให
ไดหลักประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคคลดังกลาว 

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ตรวจเงินแผนดิน  
 การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและ มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และเพื่อให
ไดหลักประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคล
ดังกลาว 

  มาตรา ๒๕๓  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมี
อํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมี
การแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน  และมี
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่
เปนอิสระเพื่อทําหนาที่วินิจฉัยการดําเนินการที่เกี่ยวกับ
วินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ  และใหคดี
ที่พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทาง
การเงินและการคลังในเรื่องดังกลาวเปนคดีที่อยูในอํานาจ
ของศาลปกครอง 
 ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง 
 

 เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ในการกําหนดใหรัฐบาลตองเคารพวินัยทางการเงิน การ
คลังตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้ง
กําหนดใหผูวาการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติงานในกํากับ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหชัดเจนใน
บทบาทหนาที่ และใหศาลปกครองมีอํานาจวินิจฉัยคําสั่ง
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินได ตลอดจนเพื่อให
การตรวจสอบของผูวาการตรวจเงินแผนดินครอบคลุมถึง
การใชจายเงินแผนดินทุกกรณี และดําเนินงานโดยมีการ
คานและถวงดุลกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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  มาตรา ๒๕๔  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมี
หนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปน
อิสระ โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาขึ้น
ตรงตอประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนหนวยงานที่
เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 เพื่อปองกันมิใหฝายบริหารแทรกแซงการ
ทํางานของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน 

 สวนที่ ๒ 
องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

                          
 

 องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญไมใชองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรง เพียงแต
เปนองคกรที่ดําเนินการอยางเปนอิสระจากรัฐบาลและมี
โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐบาล
หรือรัฐสภาได จึงไดนําองคกรที่มีลักษณะคลายกันมา
บัญญัติรวมไวดวยกัน 

 ๑. องคกรอัยการ 
                          

 
 มาตรา ๒๕๕  พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่
ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายวาดวย
อํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น 
 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและ
การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม 
 

 กําหนดใหองคกรอัยการมีสถานะเปนองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของอัยการเปน
อิสระ มิใชเปนสวนราชการของฝายบริหาร ซึ่งจะเปนการ
สอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการที่ตอง
ใหความยุติธรรมอยางเปนกลางและตองดําเนินคดีกับ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดวย ซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอยัการใหมีความ
อิสระและเปนกลางตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับ 
ผูพิพากษาและตุลาการตอไป รวมทั้งเพื่อใหเกิดความ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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 การแตงตั้งและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนง
ตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการอัยการ และไดรับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งอัยการสูงสุด 
 องคกรอัยการมีหนวยธุรการที่เปนอิสระในการ
บริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดาํเนินการอื่น โดย
มีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 พนักงานอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
หรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน  เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ  ทั้งตองไมประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพ หรือกระทํากิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือน
ถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนง
หนาที่ราชการ  และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือ 
ที่ปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนบริษัท   
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ชัดเจนวาพนักงานอัยการซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
ยังคงมีอํานาจหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการเชนเดิม 
ตลอดจนไดมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนและหลักประกันความเปนกลางของ
พนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการอาจดํารงตําแหนง
เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐไดเฉพาะการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อรักษาผลประโยชนของรัฐเทานั้น 

สวนที่ ๘ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

                          
 

สวนที่ ๘ 
๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

                          
 

 จัดเรียงลําดับขอใหม 

 มาตรา ๑๙๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบ

 มาตรา ๑๙๙๒๕๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาต ิประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ

 ลดจํานวนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เพื่อใหมีจํานวนจํากัดซึ่งจะทําใหสามารถสรรหาบุคคลที่มี
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คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคาํแนะนําของวุฒิสภา 
จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจกัษ ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึง
การมีสวนรวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิ
มนุษยชนดวย  
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ  
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา การ
เลือก การถอดถอน และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารง
ตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และ
ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  

อื่นอีกสิบหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรอืประสบการณดานการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ ทั้งนี้ โดย
ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูแทนจากองคการเอกชนดาน
สิทธิมนุษยชนดวย  
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ  
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา การเลือก 
การถอดถอน และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารง
ตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และ
ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา 
๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใชบังคับโดย
อนุโลม เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาให
เปนไปตามมาตรา ๒๔๓ 
 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 

ความเหมาะสมอยางแทจริงเปนผูปฏิบัติหนาที่ไดตรงกับ
เจตนารมณและทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  โดย
ใชระบบการสรรหาเชนเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
เพื่อปองกันมิใหฝายบริหารแทรกแซงการทํางานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 



  
 

๒๓๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๒๐๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการ
ละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออัน
ไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการ
แกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือ
ละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏ
วาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภา
เพื่อดําเนินการตอไป  
 (๒) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตอรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  
 (๓) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร
ความรูดานสิทธิมนุษยชน  
 (๔) สงเสริมความรวมมือและการประสานงาน
ระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และองคการอื่นใน
ดานสิทธิมนุษยชน  
 (๕) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชน ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา  
 (๖) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 

 มาตรา ๒๐๐๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการ
ละเลยการกระทํา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออัน
ไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการ
แกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือ
ละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏ
วาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อ
ดําเนินการตอไป  
 (๒) เสนอเรื่องพรอมดวยความเหน็ตอศาลรัฐธรรมนญู 
ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรยีนวา บทบัญญัติแหง
กฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมปีญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๓) เสนอเรื่องพรอมดวยความเหน็ตอศาลปกครอง ใน
กรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา กฎ คําสั่ง หรือการกระทํา
อื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมปีญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย  ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 (๔) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อ
ไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีที่เห็นสมควร

 เพิ่มอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเพื่อใหสามารถยื่นคําฟองตอศาลไดโดยตรงใน
กรณีที่มีผูรองวามีกฎหมายที่ขัดตอสิทธิมนุษยชนและขัด
ตอรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีการกระทําที่ขัดตอสิทธิมนุษยชน
และเปนการขัดกฎหมาย เพื่อเปนชองทางในการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถดําเนินคดี
ในศาลแทนประชาชนผูไดรับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนได สวนหลักเกณฑและวิธีการดาํเนินการ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญและกฎหมายวา
ดวยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 
และศาลยุติธรรม ซึ่งจะทําใหการทํางานของคณะ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



  
 

๒๓๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของ
ชาติและประชาชนประกอบดวย  
 คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจ
เรียกเอกสารหรอืหลักฐานที่เกี่ยวของจากบคุคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที ่ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 (๒๕) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ หรือขอบังคับ ตอรัฐสภาและ
หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  
 (๓๖) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร
ความรูดานสิทธิมนุษยชน  
 (๔๗) สงเสริมความรวมมือและการประสานงาน
ระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และองคการอื่นใน
ดานสิทธิมนุษยชน  
 (๕๘) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา  
 (๖๙) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและ
ประชาชนประกอบดวย  
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
 



  
 

๒๓๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 ๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

                          
 

 เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 มาตรา ๘๙ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตาม
หมวดนี ้ใหรัฐจดัใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิมีหนาที่ใหคําปรกึษาและขอเสนอแนะตอคณะ 
รัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช  
 องคประกอบ ทีม่า อํานาจหนาที ่และการดําเนนิงาน
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๘๙๒๕๘ เพื่อประโยชนในการดําเนินการ

ตามหมวดนี้ ใหรัฐจัดใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะ 
รัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม 

รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช  
 องคประกอบ ทีม่า อํานาจหนาที ่และการดําเนนิงาน
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 ใหมีสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 เพิ่มอํานาจสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติในการใหความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมายที่
เกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมไดดวย เพื่อใหการ
เสนอกฎหมายของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาวไดมีการ
รับฟงความคิดเห็นอยางรอบคอบยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อ
ปองกันมิใหฝายบริหารแทรกแซงการทํางานของสภา 
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

หมวด ๑๐ 
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

                          
 

หมวด ๑๐๑๒ 
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

                          
 

 จัดเรียงลําดับหมวดใหม 



  
 

๒๓๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

สวนที่ ๑ 
การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

                          
 

สวนที่ ๑ 
การแสดงบัญชีรายการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 

                          
 

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 มาตรา ๒๙๑ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ดังตอไปนี้ มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง   
 (๑) นายกรัฐมนตรี  
 (๒) รัฐมนตรี  
 (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
 (๔) สมาชิกวุฒิสภา  
 (๕) ขาราชการการเมืองอื่น  
 (๖) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 บัญชีตามวรรคหนึ่งใหยื่นพรอมเอกสารประกอบ
ซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสิน
และหนี้สินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา โดยผูยื่น
จะตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชี
และสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุกหนาดวย 

 มาตรา ๒๙๑๒๕๙ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ดังตอไปนี้ มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง  
 (๑) นายกรัฐมนตรี  
 (๒) รัฐมนตรี  
 (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
 (๔) สมาชิกวุฒิสภา  
 (๕) ขาราชการการเมืองอื่น  
 (๖) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 บัญชีตามวรรคหนึ่งใหยื่นพรอมเอกสารประกอบ
ซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสิน
และหนี้สินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา โดยผูยื่น
จะตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชี

และสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุกหนาดวย 

 เพื่อแกปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น จึงไมได
กําหนดใหผูยื่นจะตองลงลายมือชือ่รับรองความถูกตองกํากับ
ไวในบัญชีและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุกหนาเหมอืนเชนเดิม 
และเพื่อใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินที่มอบหมายใหอยูในความ
ครอบครองของบคุคลอื่น เพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงโดยโอน
ทรัพยสินไปไวที่บุคคลอื่น เพื่อไมตองแสดงในรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน ซึ่งหากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือวา
เปนการปกปดหรือไมแจงรายการทรัพยสินและหนี้สินให
ครบถวน ทําใหการโอนทรัพยสินและหนี้สินไปไวกบับุคคลอื่น
ในลักษณะดังกลาว ไมสามารถทําไดอีกตอไป 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหรวมถึงทรัพยสินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองที่มอบหมายใหอยูในความครอบครอง
หรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมดวย 

 มาตรา ๒๙๒ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินตามมาตรา ๒๙๑ ใหแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินที่มีอยูจริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกลาว และตองยื่น
ภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหยื่น
ภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง  
 (๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง ใหยื่น
ภายในสามสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง  
 (๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๙๑ ซึ่งไดยื่น
บัญชีไวแลว ตายในระหวางดํารงตําแหนงหรือกอนยื่น
บัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการ
มรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูใน
วันที่ผูดํารงตําแหนงนั้นตาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ 
ผูดํารงตําแหนงตาย  
 ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองยื่นบัญชี

ตาม (๒) แลว ใหมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

 มาตรา ๒๙๒๒๖๐ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินตามมาตรา ๒๙๑๒๕๙ ใหแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินที่มีอยูจริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกลาวเขารับตําแหนงหรือ
วันที่พนจากตําแหนง แลวแตกรณี และตองยื่นภายใน
กําหนดเวลาดังตอไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหยื่น
ภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง  
 (๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง ใหยื่น
ภายในสามสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง  
 (๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๙๑๒๕๙ ซึ่งได
ยื่นบัญชีไวแลว ตายในระหวางดํารงตําแหนงหรือกอนยื่น
บัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการ
มรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูใน
วันที่ผูดํารงตําแหนงนั้นตาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ 
ผูดํารงตําแหนงตาย  
 ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรี ผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองยื่นบัญชีตาม (๒) แลว ใหมี

 เพื่อใหการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินเปนการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ที่มีอยูจริงในวันที่เขารับตําแหนงและพนจากตําแหนง 
รวมทั้งการตรวจสอบหลังจากการพนจากตําแหนงไปแลว
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะสอดคลองกับรายการและจํานวน
ทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูอยางแทจริง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินดวย 
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และหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พน
จากตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาหนึ่งปดวย 

หนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงใน
วันครบหนึ่งปนับแตวันที่พนจากตําแหนงดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
โดยใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ดังกลาวมาแลวเปนเวลาหนึ่งปดวย 

 มาตรา ๒๙๓ เมื่อไดรับบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบแลว ใหประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่ง
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มอบหมาย ลงลายมือชื่อกํากับไวในบัญชีทุกหนา  
 บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใหเปดเผยใหสาธารณชนทราบ
โดยเร็วแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดตอง
ยื่นบัญชีดังกลาว บัญชีของผูดํารงตําแหนงอื่นหามมิให
เปดเผยแกผูใด เวนแตการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชน
ตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และ
ไดรับการรองขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติจัดใหมีการประชมุคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวโดยเร็ว 

 มาตรา ๒๙๓๒๖๑ เมื่อไดรับบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบแลว ใหประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่ง

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติมอบหมาย ลงลายมือชื่อกํากับไวในบัญชีทุกหนา  
 บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหเปดเผยให
สาธารณชนทราบโดยเร็วแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่
ครบกําหนดตองยื่นบัญชีดังกลาว บัญชีของผูดํารงตําแหนง
อื่นหามมิใหจะเปดเผยแกผูใด เวนแตไดตอเมื่อการเปดเผย
ดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือ
การวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอจากศาลหรือผูมีสวน
ไดเสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 ใหประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติจดัใหมีการประชมุคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวโดยเร็ว 

 เนื่องจากเปนเรื่องวิธีการปฏิบัติที่ไมตองบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ และไดมีการเพิ่มการเปดเผยบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา เพื่อใหมีการตรวจสอบได 
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 มาตรา ๒๙๔ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุที่
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย 
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูดํารงตําแหนงนั้น แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
รายงานดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
 ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงตามวรรค
หนึ่งผูใดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสาร
ทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยัง
อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้น
ผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินตอไป  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหา มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๙๔๒๖๒ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะ
เหตุที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือ
ตาย ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสิน
และหนี้สินของผูดํารงตําแหนงนั้น แลวจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบ รายงานดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
ผูใดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสาร
ทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยัง
อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ
นั้นตกเปนของแผนดินตอไป และใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๒๗๒ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหา มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

 เพื่อความเหมาะสม 

 มาตรา ๒๙๕ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจง
ใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรพัยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวย
ขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ 
ใหผูนั้นพนจากตาํแหนงนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นตาม
มาตรา ๒๙๒ หรือนับแตวันที่ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว 

 มาตรา ๒๙๕๒๖๓ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี ้หรือจงใจ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่
ควรแจงใหทราบ ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ครบ
กําหนดตองยื่นตามมาตรา ๒๙๒ หรือนับแตวันที่ตรวจ

 แกไขใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยแทนศาล
รัฐธรรมนูญ เพราะจะตองมีการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด ซึ่งตองมีการพิสูจนเจตนาตามหลัก
คดีอาญา รวมทั้งเพื่อใหเกิดความชัดเจนในกรณีการพน
จากตําแหนงดวย 
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แลวแตกรณี และผูนั้นตองหามมใิหดํารงตําแหนงทาง
การเมืองใด ๆ  เปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตแหงชาตเิสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาดตอไป และเมื่อศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแลว 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

พบวามีการกระทําดังกลาว แลวแตกรณี และผูนั้นตองหาม
มิคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองใด ๆ เปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจาก
ตําแหนงวินิจฉัยตอไป 
 เมื่อมีกรณีถาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ผูใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องใหผูนั้นพนจาก
ตําแหนงในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาดตอไป และเมื่อศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแลว โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๙๗๙๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูนั้นตองหามมิใหดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
เปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยดวย 

 มาตรา ๒๙๖ บทบัญญัติมาตรา ๒๙๑ มาตรา 
๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา 
๒๙๕ วรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับเจาหนาที่อื่นของรัฐตามที่
บัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยโดยอนุโลม  

 มาตรา ๒๙๖๒๖๔ บทบัญญัติมาตรา ๒๙๑๒๕๙ 
มาตรา ๒๙๒๒๖๐ มาตรา ๒๙๓๒๖๑ วรรคหนึ่งและวรรค
สามสอง และมาตรา ๒๙๕๒๖๓ วรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับ
เจาหนาที่อื่นของรัฐ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติกําหนดดวยโดยอนุโลม 
 

 เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้นในการเปดเผยขอมูลของบัญชี
แสดงรายการทรพัยสินและหนี้สินของเจาหนาทีข่องรัฐ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติอาจเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบที่มีการยื่นไวแกผูมีสวนไดเสียได ถา
เปนประโยชนในการดําเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทํา
ความผิด ตามทีบ่ัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 สวนที่ ๒ 
การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

                          
 

 เพื่อนําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระทําที่เปน
การขัดกันแหงผลประโยชนมารวมไวดวยกัน 

 มาตรา ๑๑๐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง  
 (๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น ทั้งนี้ 
นอกจากขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรี  
 (๒) ไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปน
การผกูขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน
ลักษณะดังกลาว  
 

 มาตรา ๑๑๐๒๖๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตอง  
 (๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือพนักงานขาราชการสวน
ทองถิ่น ทั้งนี้ นอกจากขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรี  
 (๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับ
สัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการ
ผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง 
 

 เพิ่มการควบคุมการดําเนินการที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน โดยหามการเปนหุนสวนในกิจการ
สื่อสารมวลชนหรือเขาเปนคูสัญญากับผูประกอบกิจการ
ดังกลาวดวย เพื่อมิใหมีการครอบงําการแสดงความ
คิดเห็นและการตรวจสอบโดยอิสระ  นอกจากนั้นยังมี
ผลรวมไปถึงคูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบุคคล
อื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูดํารงตําแหนงทางการเมืองให
ดําเนินการดวย  เพื่อใหมีการใชอํานาจหนาที่โดยโปรงใส
และสุจริต หรือไมอาจแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติ
หนาที่ได 
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 (๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ปฏบิัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ  
 บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงิน
ปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับหรือ
ดํารงตําแหนงกรรมาธกิารของรฐัสภา สภาผูแทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา หรอืกรรมการทีไ่ดรบัแตงตั้งในฐานะเปน
ผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  หรือกรรมการที่
ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน ในกรณีที่ดํารง
ตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตร ี

หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน
ลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
 (๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษนอกเหนือไปจาก
ที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับ
ตอบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ  
 (๔) ไมกระทาํการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘ 
 บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ 
บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณทีี่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชกิวุฒิสภารับหรือดํารงตาํแหนงกรรมาธิการของ
รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒสิภา หรือกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน ใน
กรณีที่ดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตร ี
 ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับ 
คูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนินการใน
ลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมาย
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทํา
การตามมาตรานี้ดวย 
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 มาตรา ๑๑๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมใช
สถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง  

 มาตรา ๑๑๑๒๖๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชกิ 
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิภาเขาไปกาวกายหรือ
แทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อน

ขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

และมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากตําแหนงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น 
หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่อง
ดังตอไปนี ้
 (๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานใน
หนาที่ประจําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือ
หุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น 
 (๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง 
และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือ
หุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ 
 (๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่
รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง 

 กําหนดเพิ่มเติมเปนขอหามมิใหผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองใชตําแหนงหนาที่กระทําการเพื่อประโยชน
ของตนเองหรือพรรคการเมือง ทั้งกรณีการแทรกแซงการ
ปฏิบัติราชการ หรือการบริหารงานบุคคลตามปกติของ
เจาหนาที่ของรัฐ เพื่อเปนการปองกันมิใหมีการใชอํานาจ
หนาที่ไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยใช
เจาหนาที่ของรัฐเปนเครื่องมือในการดําเนินการ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม 



  
 

๒๔๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

  มาตรา ๒๖๗  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มา
ใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย  เวนแตเปน
การดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย และจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท 
หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมา
แบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย 

 เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ 

 มาตรา ๒๐๘ รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงหรือ
กระทําการใดตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๐ มิได เวนแต
ตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะ
ดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่
ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 
หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย  

 มาตรา ๒๐๘๒๖๘ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะ
ดํารงตําแหนงหรือกระทําการใดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
๑๑๐๒๖๖ มิได เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงเปนการกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย และจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท 
หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมา

แบงปนกันนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือเปนลูกจางของ
บุคคลใดก็มิไดดวยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ 

 มาตรา ๒๐๙ รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือ
หุนในหางหุนสวนหรือบริษัท หรอืไมคงไวซึ่งความเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป ทั้งนี ้
ตามจาํนวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่รัฐมนตรีผูใดประสงค
จะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหรัฐมนตรีผูนั้น
แจงใหประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และ
ใหรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวให 
 

 มาตรา ๒๐๙๒๖๙ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอง
ไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือไม
คงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทตอไป ทั้งนี ้ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชน
จากกรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้น
แจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และ
ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวน

 เพิ่มการควบคุมการถือหุนของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี ใหรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ 
นิติภาวะดวย เพื่อใหมีความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ 
โดยไมมีการกระทําที่มีสวนไดสวนเสีย เพราะเหตุปฏิบัติ
หนาที่ทั้งทางตรงและทางออม 



  
 

๒๔๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบญัญัติ  
 หามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นกระทําการใดอันมีลักษณะ
เปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุนหรือ
กิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว  

หรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อ
ประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 หามมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผูนั้นจะ
กระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือ
จัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือ
บริษัทดังกลาวตามวรรคหนึ่ง มิได 
 บทบัญญัติมาตรานี้ใหนํามาใชบังคับกับคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีดวย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่ ๓ 
การถอดถอนจากตําแหนง 

                          
 

ไมมีการแกไข  

 มาตรา ๓๐๓ ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอ
ไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 
หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้น
ออกจากตําแหนงได  

 มาตรา ๓๐๓๒๗๐ ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตร ี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือ
อัยการสูงสุด ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทาง
ทุจริตตอหนาที ่สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอ
วากระทําผิดตอตําแหนงหนาทีใ่นการยุติธรรม หรือสอวาจงใจ
ใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง
รายแรง  วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได  

 แกไขถอยคําเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มกรณี
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๒๘๐ 



  
 

๒๔๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนง
ดังตอไปนี้ดวย คอื  
 (๑) กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน  
 (๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ 
หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนง
ดังตอไปนี้ดวย คือ  
 (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการ
เลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 (๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ 
หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ ตามกฎหมายพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 มาตรา ๓๐๔ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตําแหนงได คํา
รองขอดังกลาวตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน  
 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อ
รองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา 
๓๐๗ ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได  
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่
ประชาชนจะเขาชื่อรองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

 มาตรา ๓๐๔๒๗๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน มสีิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ 
ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓๒๗๐ ออกจากตําแหนงได 
คํารองขอดังกลาวตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน  
 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อ
รองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา 
๓๐๗๒๗๔ ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได  
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชน
จะเขาชื่อรองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมาย

 แกไขถอยคําใหชัดเจนขึ้นและสอดคลองกับการ
ลดจํานวนประชาชนที่จะเขาชื่อถอดถอน 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่น
คนมีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ 
ออกจากตําแหนงไดตามมาตรา ๑๖๔ 

 มาตรา ๓๐๕ เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา 
๓๐๔ แลว ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ 
ไตสวนโดยเร็ว  
 เมื่อไตสวนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติทํารายงานเสนอตอ
วุฒิสภา โดยในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอ
กลาวหาตามคํารองขอขอใดมีมูลหรือไม เพียงใด พรอม
ทั้งระบุเหตุแหงการนั้น  
 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหาตามคํารองขอขอใด
เปนเรื่องสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปให
วุฒิสภาพิจารณาไปกอนก็ได  
 ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล นับแตวันดังกลาว  
ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิได
จนกวาวุฒิสภาจะมีมติ และใหประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยู
พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตาม

 มาตรา ๓๐๕๒๗๒ เมื่อไดรับคํารองขอตาม
มาตรา ๓๐๔๒๗๑ แลว ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ดําเนินการไตสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 เมื่อไตสวนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติทํารายงานเสนอตอ
วุฒิสภา โดยในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอ
กลาวหาตามคํารองขอขอใดมีมูลหรือไม เพียงใด มี
พยานหลักฐานที่ควรเชื่อไดอยางไร พรอมทั้งระบุเหตุแหง
การนั้นขอยุติวาจะใหดําเนินการอยางไรดวย 
 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหาตามคํารองขอขอใด
เปนเรื่องสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปให
ประธานวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งเพื่อใหพิจารณาไปกอนก็ได  
 ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู วาขอกลาวหาใดมีมูล นับแตวัน
ดังกลาวผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไป
มิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติ และใหประธานกรรมการปองกัน

 กําหนดใหในรายงานของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนลักษณะของการ 
ไตสวน และตองระบุใหชัดเจนวามีพยานหลักฐานที่ควร
เชื่อไดอยางไร พรอมทั้งมติใหชัดเจนวาจะดําเนิน
กระบวนการตอไปอยางไร 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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มาตรา ๓๐๖ และอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป 
แตถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอนั้น
เปนอันตกไป  
 ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และ
ความเห็นที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได 
ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอ
ที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ ให
คณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติและ
อัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนจาก 
แตละฝายจํานวนฝายละเทากัน เพื่อดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟอง
คดีตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติ
เกี่ยวกับการดําเนินการฟองคดีได ใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจดําเนินการฟอง
คดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทน ก็ได 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มี
อยูพรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการ
ตามมาตรา ๓๐๖๒๗๓ และอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการฟอง
คดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองตอไป แตถาคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอ
กลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป  
 ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และ
ความเห็นที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได 
ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอ
ที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ ให
คณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติและ
อัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนจาก 
แตละฝายจํานวนฝายละเทากัน เพื่อดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุด เพื่อฟอง
คดีตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติ
เกี่ยวกับการดําเนินการฟองคดีได ใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจดําเนินการฟองคดี
เองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทนก็ได 
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 มาตรา ๓๐๖ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๓๐๕ 
แลว ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อ
พิจารณากรณีดังกลาวโดยเร็ว  
 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติสงรายงานใหนอกสมัยประชุม ให
ประธานวุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุม
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ และใหประธานรัฐสภา
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

 มาตรา ๓๐๖๒๗๓ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา 
๓๐๕๒๗๒ แลว ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุม
วุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกลาวโดยเร็ว  
 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติสงรายงานใหนอกสมัยประชุม ให
ประธานวุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุม
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ และใหประธานรัฐสภา
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 เพื่อใหสอดคลองกับการเรียงลําดับมาตราใหม 

 มาตรา ๓๐๗ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออก
เสียงลงคะแนนซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ให
ถอดถอนผูใดออกจากตําแหนง ใหถือเอาคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของวุฒิสภา   
 ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูนั้นพน
จากตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแตวันที่วุฒิสภามี
มติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนง
ใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลาหาป  
 มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และจะ
มีการรองขอใหถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุ
เดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 มาตรา ๓๐๗๒๗๔ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการ
ออกเสียงลงคะแนนซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ มติ
ที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนง ใหถือเอาคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของวุฒิสภา  
 ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูนั้นพนจาก
ตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแตวันที่วุฒิสภามีมติให
ถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใด
ในทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลาหาป  
 มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และจะมี
การรองขอใหถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุ
เดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 

 จัดเรียงลําดับมาตราใหม 



  
 

๒๕๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

สวนที่ ๔ 
การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

                          
 

สวนที่ ๔ 
การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

                          
 

 แกไขถอยคําใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 มาตรา ๓๐๘ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการ
การเมืองอื่น ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
กฎหมายอื่น ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคล
ดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนดวย  
 มาตรา ๓๐๙ ผูเสียหายจากการกระทําตาม
มาตรา ๓๐๘ มีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตาม

มาตรา ๓๐๑ (๒) ไดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ 
และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๐๘๒๗๕ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
ขาราชการการเมืองอื่น ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมาย
อาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอ
หนาที่ตามกฎหมายอื่น ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคล
ดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน 
รวมทั้งผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไม
กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ดวย 
 การยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตาม
มาตรา ๒๕๐ (๒) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร 
หรือประธานวุฒิสภา  ผูเสียหายจากการกระทําดังกลาวจะยื่น

 เพื่อใหใชบังคับถึงบุคคลอื่นที่มีสวนรวมกระทํา
ความผิดเพิ่มขึ้นดวย และเพื่อเปนการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดใหไดผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งได
มีการนําความในมาตรา ๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาบัญญัติรวมไว 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกัน ตลอดจนเพื่อ
เปนการเพิ่มชองทางใหแกผูเสียหายในกรณีที่ผูถูก
กลาวหาเปนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภา
ผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา โดยนอกจาก
ผูเสียหายจะสามารถดําเนินการกับคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดแลว ยังสามารถที่จะ
ไปยื่นคํารองตอศาลฎีกา เพื่อขอใหที่ประชุมใหญศาลฎีกา
ตั้งบุคคลมาทําหนาที่เปนผูไตสวนอิสระ เพื่อทําหนาที่ไต
สวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานแลวยื่นฟองตอศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 
แตถาเลือกที่จะดําเนินการกับคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติแลวจะไปยื่นคํารองตอศาล
ฎีกาอีกไมได เวนแตกรณีที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมรับดําเนินการ 



  
 

๒๕๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

คํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเพื่อใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒)  หรือจะยื่น
คํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อขอใหตั้งผูไตสวนอิสระ
ตามมาตรา ๒๗๖ ก็ได  แตถาผูเสียหายไดยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแลว  
ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาไดตอเมื่อ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไม
รับดําเนินการไตสวน ดําเนินการลาชาเกินสมควร หรือ
ดําเนินการไตสวนแลวเห็นวาไมมีมูลความผิดตามขอกลาวหา 
 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติเหน็วามีเหตุอันควรสงสัยวามีกรณีตามวรรคสี่ 
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมี
มติใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดเทาที่มีอยู ให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) โดยเร็ว  ในกรณีนี ้ผูเสียหาย
จะยื่นคาํรองตอที่ประชมุใหญศาลฎีกาตามวรรคสี่ มิได 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ 
และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๐๙ ผูเสียหายจากการกระทําตามมาตรา 

๓๐๘ มีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตาม 
 

ดําเนินการลาชาเกินสมควร หรือดําเนินการไตสวนแลว
เห็นวาไมมีมูลความผิดตามขอกลาวหา จึงจะกลับมายื่น
ตอศาลฎีกาได 



  
 

๒๕๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

มาตรา ๓๐๑ (๒) ไดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ 

และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๒๗๖  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเห็น

ควรดําเนินการตามคํารองที่ยื่นตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสี่ ให 
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาแตงตั้งผูไตสวนอิสระจากผูซึ่ง
มีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่
ประจักษ  หรือจะสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนตามมาตรา 
๒๕๐ (๒) แทนการแตงตั้งผูไตสวนอิสระ ก็ได 
 คุณสมบัติ อํานาจหนาที่ วิธีการไตสวน และการ
ดําเนินการอื่นที่จําเปนของผูไตสวนอิสระ ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 เมื่อผูไตสวนอิสระไดดําเนินการไตสวนหาขอเท็จจริง
และสรุปสํานวนพรอมทําความเหน็แลว ถาเห็นวาขอกลาวหามี
มูล ใหสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยัง
ประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และสงสํานวน
และความเหน็ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟองคดีตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงตอไป และให
นําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 เพื่อใหมีผูที่มีความเปนอิสระมาเปนผูไตสวนคดี
ตามมาตรา ๒๗๕ ซึ่งเปนคดีที่มีความสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อ
ความยุติธรรมสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
และเพื่อชวยใหการปฏิบัติหนาที่ของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 มาตรา ๓๑๐ ในการพิจารณาคดี ใหศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยึดสํานวน

 มาตรา ๓๑๐๒๗๗ ในการพิจารณาคดี ใหศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยึด

 เพื่อใหสอดคลองกับการใหมีผูไตสวนอิสระตาม
มาตรา ๒๗๕ และเนื่องจากคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง



  
 

๒๕๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เปนหลักในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับ
การปฏิบัติหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองดวยโดยอนุโลม  
 บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๖๖ และ
มาตรา ๑๖๗ มิใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาคดีของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

สํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ หรือของผูไตสวนอิสระ แลวแตกรณ ีเปน
หลักในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร  
 วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปนไปตามที่บัญญตัิไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๖๕๒๑๓ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาทีข่องศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมอืงดวยโดย
อนุโลม  
 บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๖๖ และมาตรา 
๑๖๗๑๓๑ มิใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาคดีของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ทางการเมืองเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษ จึงเห็นสมควรใหมี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 มาตรา ๓๑๑ การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก 
โดยผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะทุกคนตองทําความเห็นใน
การวินิจฉัยคดีเปนหนังสือพรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอที่
ประชุมกอนการลงมติ  
 ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอยางนอยตอง
ประกอบดวย  
 (๑) ชื่อผูถูกกลาวหา  
 (๒) เรื่องที่ถูกกลาวหา  

 มาตรา ๓๑๑๒๗๘ การพิพากษาคดีใหถือเสียง
ขางมาก โดยผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะทุกคนตองทํา
ความเห็นในการวินิจฉัยคดีเปนหนังสือพรอมทั้งตองแถลง
ดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ  
 ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอยางนอยตอง

ประกอบดวย  
 (๑) ชื่อผูถูกกลาวหา  
 (๒) เรื่องที่ถูกกลาวหา  

 เพิ่มหลักการโดยใหมีสิทธิอุทธรณตอที่ประชมุใหญ
ศาลฎีกาได ในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหมทําใหขอเท็จจริง
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหสิทธิแกผูตองคําพิพากษาขอทบทวน
คําพิพากษาใหมไดตามเหตุที่กําหนด  สวนรายละเอียดของคํา
วินิจฉัยวาจะมีขอความอยางไร เปนเรื่องในวิธีปฏบิัติของศาล 
ซึ่งไมจําเปนตองบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แตใหนําไปบัญญัติไว
ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีิจารณา
คดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง 



  
 

๒๕๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 (๓) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการ
พิจารณา   
 (๔) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริง
และขอกฎหมาย  
 (๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง   
 (๖) คําวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่เกี่ยวของ ถามี  
 คําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปดเผยและเปนที่สุด 

 (๓) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการ
พิจารณา   
 (๔) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริง
และขอกฎหมาย  
 (๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 
 (๖) คําวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่เกี่ยวของ ถามี  
 คําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปดเผยและเปนที่สุด เวน
แตเปนกรณีตามวรรคสาม 
 ในกรณีที่ผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีพยานหลักฐาน
ใหม ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 
อาจยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่มีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 
 หลักเกณฑการยื่นอุทธรณและการพิจารณา
วินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกา ใหเปนไปตามระเบียบที่
ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด 
 
 
 
 



  
 

๒๕๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 หมวด ๑๓ 
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

และเจาหนาที่ของรัฐ 

                          
 

 เพื่อใหการควบคุมการใชอํานาจบริหารประเทศ
ไมใชเพียงแคควบคุมความชอบดวยกฎหมายเทานั้น แต
จะตองควบคุมจริยธรรมดวย และเพื่อใหการดําเนินการทาง
การเมืองและการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดนสุจริต
และเปนธรรม  รวมทั้งมีกลไกและบทลงโทษตอผูที่ฝาฝน 

  มาตรา ๒๗๙  มาตรฐานทางจรยิธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาทีข่องรัฐแตละ
ประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  
 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมี
กลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใช
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
 การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย  ในกรณีที่
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ให
ผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีหรือสภา
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี  และหากเปนการกระทําผิด
รายแรงใหสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่
จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ 
 การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้ง
บุคคลใด เขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจ
รัฐ รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อน

 เพื่อใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐตองปฏิบัติหรือหามมิใหปฏิบัติ ในอันที่จะทําใหการ
บริหารราชการแผนดินและการดําเนินการทางการเมืองไม
เปนไปโดยสุจริตและเปนธรรมแกองคกรของรัฐ เจาหนาที่
ของรัฐ และประชาชน โดยกําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐแตละประเภทขึ้น รวมทั้งกลไกและระบบการ
ดําเนินการที่จะบังคับการและบทลงโทษ ที่จะใหผูดํารง
ตําแหนงทางการเมอืงและเจาหนาที่ของรัฐนําไปปฏิบัติให
เปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมดังกลาว 
 กําหนดกลไกของการบังคับใชและการลงโทษ 
ผูซึ่งไมปฏิบัติการตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้น ใหถือ
วาเปนการกระทําผิดทางวินัย ในการที่จะสั่งลงโทษตาม
บทลงโทษของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทนั้น สําหรับ
ในกรณีของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กําหนดใหเปน
อํานาจของผูตรวจการแผนดินที่จะทําหนาที่รายงานตอ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่น แลวแตกรณี  โดย
หากการกระทํานั้นเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องให



  
 

๒๕๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

เงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะตองเปนไปตาม
ระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลดังกลาวดวย 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
พิจารณาดําเนินการ โดยถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนออก
จากตําแหนง 
 นอกจากนั้น เพื่อใหการไดมาซึ่งบุคคลเขาสู
ตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ ใหไดมาซึ่ง
บุคคลที่มีคุณธรรมและมีจริยธรรม ใหตองดําเนินการให
เปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 

  มาตรา ๒๘๐  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตาม
หมวดนี้ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือ
ใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตาม
มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง  และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดาน
จริยธรรม  รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการให
เปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
การดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปน
ธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการ 
ไตสวนตอสาธารณะก็ได 

 เพื่อใหการดําเนนิการเปนไปตามเจตนารมณของ
บทบัญญัติในเรื่องจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐนี้ กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูตรวจการแผนดนิในการที่จะเสนอแนะหรือใหคาํแนะนําใน
การจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจรยิธรรม และรณรงคสงเสริม
ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงและเจาหนาที่ของรฐัมี
จิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งรายงานการกระทาํที่มีการ 
ฝาฝนประมวลจรยิธรรมเพื่อใหผูทีร่ับผิดชอบในการบังคับการ
ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไป
ตามประมวลจริยธรรม  และในกรณีที่การฝาฝนประมวล
จริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมเีหตุอันควรเชือ่ไดวาการ
ดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม  
ผูตรวจการแผนดนิจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอ
สาธารณะกไ็ด เพื่อใหมีการบังคบัการอยางมปีระสิทธิภาพ
ดวย 



  
 

๒๖๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

หมวด ๙ 
การปกครองสวนทองถิ่น 

                          
 

หมวด ๙๑๔ 
การปกครองสวนทองถิ่น 

                          
 

 จัดเรียงลําดับหมวดใหม 

 มาตรา ๒๘๒ ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตอง
ใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น  
 มาตรา ๒๘๓ ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครอง
ตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองทํา
เทาที่จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการ
คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชน
ของประเทศเปนสวนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสําคัญแหง
หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว มิได 

 มาตรา ๒๘๒๒๘๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที ่
 ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมี
สิทธิจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๘๓ ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครอง

ตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองทํา
เทาที่จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการ

คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของ

ประเทศเปนสวนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสําคัญแหง
หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน

ทองถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว มิได 
 

 เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อใหเห็นแนว
ทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาเปน
หนวยงานจัดทําบริการสาธารณะและการแกไขปญหาใน
พื้นที่ โดยรัฐมีหนาที่สงเสริมการดําเนินการใหมีความ
อิสระเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น 
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  มาตรา ๒๘๒  การกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปนและมหีลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ โดยตอง
เปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือ
ประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญ
แหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมไิด 
 ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ใหมีการกําหนด
มาตรฐานกลางเพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ความแตกตางในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการ
บริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละรูปแบบโดยไม
กระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งจัดใหมีกลไก
การตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก 

 กําหนดหลักการใหมในการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวาตองกําหนดเปนมาตรฐานกลาง
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปปฏิบัติไดดวย
ตนเอง มิใชการกํากับในแตละกิจกรรม  ทั้งนี้ มาตรฐาน
กลางนั้นสามารถนําไปใชในแตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความแตกตางกันได และใหประชาชนเปน 
ผูตรวจสอบการดําเนินงาน โดยใหกําหนดรายละเอียด
ตามหลักการของมาตรานี้ไวในกฎหมาย 

 มาตรา ๒๘๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย
ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
 การกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวน 
 

 มาตรา ๒๘๔๒๘๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งหลายยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและ
จัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่น และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ 
 

 กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแล
และจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนแกประชาชนใน
ทองถิ่น และปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดและ
ประเทศเปนสวนรวมดวย แตตองมีการสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งทั้งการบริหารและ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ทองถิ่นดวยกันเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย
คํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ  
 เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจเพิม่ขึ้นใหแกทองถิ่น
อยางตอเนื่อง ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ ซึง่อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้
 (๑) การกาํหนดอํานาจและหนาที่ในการจดัระบบ
การบริการสาธารณะระหวางรัฐกบัองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง  
 (๒) การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงภาระหนาที่
ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ  
 (๓) การจัดใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทํา

หนาที่ตาม (๑) และ (๒) ประกอบดวยผูแทนของหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย
มีจํานวนเทากัน  
 ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่และการ
จัดสรรภาษีและอากรตาม (๑) และ (๒) ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใดแลว คณะกรรมการตาม (๓) จะตองนําเรื่อง
ดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาปนับ
แตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันที่มีการจัดสรร

ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระ
และตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถิ่นให
จัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาที่ จัดตั้ง
หรือรวมกันจัดตั้งองคการเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะตาม
อํานาจหนาที่ เพื่อใหเกิดความคุมคาเปนประโยชน และ
ใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง 
 ใหมีกฎหมายกาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อํานาจ เพื่อกําหนดการแบงอํานาจและหนาที่และจดัสรรรายได
ระหวางรัฐราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันเอง ใหเปนไปตามทีก่ฎหมายบัญญัติ โดยคาํนึงถึงการ
กระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกตามระดับความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ  รวมทั้งกําหนดระบบ
ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย
ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจาํนวนเทากัน เปน
ผูดําเนินการใหเปนสําคัญไปตามกฎหมาย 
 ใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่น เพื่อกําหนดอํานาจ
หนาที่ในการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นขององคกรปกครอง

การคลัง และรวมกันปฏิบัติงานได ในสวนของกฎหมาย
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจนั้น เนื่องจาก
ในปจจุบันมีกฎหมายนี้อยูแลว จึงกําหนดเปนหลักการที่
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจไวใหมีการดําเนินการตอไป 
เพื่อใหทองถิ่นมีความเขมแข็ง และเพิ่มการตรวจสอบเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนดให
มีการตรากฎหมายรายไดทองถิ่น เพื่อพัฒนาระบบการ
คลังทองถิ่นใหมีความเขมแข็งมีรายไดที่เพียงพอกับการ
ดําเนินงานตามอาํนาจหนาที่ 
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ภาษีและอากร แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของการกําหนดอํานาจและหนาที่ และการจัดสรรภาษีและ
อากรที่ไดกระทําไปแลว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกระจาย
อํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ 
 การดําเนินการตามวรรคสี่ เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแลว ใหมีผลใชบังคับได

สวนทองถิ่น โดยมีหลักเกณฑที่เหมาะสมตามลักษณะของ
ภาษีแตละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดที่
เพียงพอกับรายจายตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของทองถิ่น สถานะทางการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 
 เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจเพิม่ขึ้นใหแกทองถิ่น

อยางตอเนื่อง ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอํานาจ ซึ่งอยางนอยตองมีสาระสาํคัญ ดังตอไปนี ้
 (๑) การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง  
 (๒) การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงภาระหนาที่

ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ  
 (๓) การจัดใหมคีณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทํา

หนาที่ตาม (๑) และ (๒) ประกอบดวยผูแทนของหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ 

โดยมีจํานวนเทากัน  
 ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่และการ
จัดสรรภาษีและอากรตาม (๑) และ (๒)รายไดใหแกองคกร



  
 

๒๖๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ปกครองสวนทองถิ่นใดแลว คณะกรรมการตาม (๓)วรรค
สามจะตองนําเรื่องดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุก
ระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและ
หนาที่หรือวันที่มีการจัดสรรภาษีและอากร แลวแตกรณี 
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและ
หนาที่ และการจัดสรรภาษีและอากรรายไดที่ไดกระทําไป
แลว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสําคัญ 
 การดําเนินการตามวรรคสี่หา เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแลว ใหมีผล
ใชบังคับได 

 มาตรา ๒๘๕ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี
สภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง  
 คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาทองถิ่น  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและคณะผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ   
 สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  
 

 มาตรา ๒๘๕๒๘๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น  
 สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง  
 คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาทองถิ่น  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและคณะผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  

 เพื่อใหมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษซึ่งมีโครงสรางการบริหารที่แตกตางไปจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบปกติได อีกทั้ง เมื่อ
ผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง จึงกําหนดให
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชหลักเกณฑและมาตรฐานเดียวกัน
กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 



  
 

๒๖๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะเปน
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการสวนทองถิ่น มิได  
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ให
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในกรณีที่มีการยุบสภาทองถิ่น หรือในกรณีที่
สมาชิกสภาทองถิ่นพนจากตําแหนงทั้งคณะตามมาตรา 
๒๘๖ และตองมีการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว มิใหนําบทบัญญัติวรรค
สอง วรรคสาม และวรรคหก มาใชบังคับ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะเปน
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของราชการสวนทองถิ่น และจะมีผลประโยชนขัดกันกับ
การดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติมิได  
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ให
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ในกรณีที่มีการยุบสภาทองถิ่น หรือในกรณีที่

สมาชิกสภาคณะผูบริหารทองถิ่นตองพนจากตําแหนงทั้ง
คณะตามมาตรา ๒๘๖ หรือผูบริหารทองถิ่นพนจาก
ตําแหนงและจําเปนตองมีการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว มิใหนําบทบัญญัติ
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก มาใชบังคับ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษที่มีโครงสรางการบริหารทีแ่ตกตางจากที่บัญญัติไวใน
มาตรานี้ ใหกระทําไดตามที่กฎหมายบัญญัติ  แตคณะ
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ 
มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มาใชบังคับกับสมาชิกสภา 
 



  
 

๒๖๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแต
กรณี ดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๘๖ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้นพนจากตําแหนง 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งตองมีผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมาลงคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมี
สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 

 มาตรา ๒๘๖๒๘๕ ราษฎรประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนน

เสียง เห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไม
สมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียง 
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ จํานวนผูมีสิทธิ
เขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ 
และการลงคะแนนเสียง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งตองมีผูมีสิทธิ

เลือกตั้งมาลงคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งหมด 

 ไมกําหนดจํานวนผูเขาชื่อไวในรัฐธรรมนูญ โดย
ใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อใหสามารถปรับใหแตกตางกัน
ไดตามขนาดและจํานวนประชาชนในแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและทําใหสามารถแกไขกฎหมายวา
ดวยการเขาชื่อถอดถอนไดโดยไมทําใหเกิดกรณีที่ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อใหครอบคลุมถึงตําแหนง
ในทางบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 

 มาตรา ๒๘๗ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภา
ทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได  
 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางขอบัญญัติ
ทองถิ่นเสนอมาดวย  
 

 มาตรา ๒๘๗๒๘๖ ราษฎรประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นนั้นมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่น
เพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได  
 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางขอบัญญัติ

ทองถิ่นเสนอมาดวย  
 

 การแกไขหลักการในเรื่องนี้ก็เปนเชนเดียวกับการ
ถอดถอนผูแทนทองถิ่น  โดยรัฐธรรมนูญจะไมกาํหนด
รายละเอียดใด ๆ ลงไป เพื่อใหงายตอการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน นั่นคือ พระราชบัญญัติวา
ดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
ใหนําหลักเกณฑเรื่องจํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ไปพิจารณาในการตรากฎหมายดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง 



  
 

๒๖๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการ
ตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ 
รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

  มาตรา ๒๘๗  ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวน
รวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ให
ประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย 
 ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ในทองถิ่นในสาระสําคัญ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
แจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทําการ
เปนเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการ
รองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการ
กระทํานั้น หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อ
ตัดสินใจก็ได  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการ
ดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การ
ใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามวรรคสาม ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ วรรค
หก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น อันเปนการสงเสริม
ประชาธิปไตยที่สําคัญทางหนึ่ง และเพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง โดย
ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการบริหาร การแสดงความ
คิดเห็น การออกเสียงประชามติ และการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งเพื่อใหประชาชนไดมีสิทธิรับรูและมีสวน
รวมในการกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะมี
ผลกระทบตอตัวเขาดวย นอกจากนี้ ไดเพิ่มหลักการในเรื่อง
การงบประมาณของทองถิ่นโดยใหนําหลักการเชนเดียวกับ
การพิจารณางบประมาณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาในกรณีหามการแปรญัตติที่จะทําใหตนมีสวนในการ
ใชงบประมาณมาใชดวย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เพื่อมิ
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นนํางบประมาณไปใชเพื่อผลในการหา
เสียงของตนเองดวย 



  
 

๒๖๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๒๘๘ การแตงตั้งและการใหพนักงานและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง ตอง
เปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของแตละ
ทองถิ่นและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ   
 คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง
จะตองประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน  
 การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อน
เงินเดือน และการลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๘๘ การแตงตั้งและการใหพนักงาน
ขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจาก
ตําแหนง ตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสม
และความจําเปนของแตละทองถิ่น โดยการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีมาตรฐานสอดคลองกัน 
และอาจไดรับการพัฒนารวมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากร
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได รวมทั้งตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานขาราชการ
สวนทองถิ่นซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลทองถิ่นกอน 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ
สวนทองถิ่น เพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรม
ในการบริหารงานบุคคล  ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 คณะกรรมการพนักงานขาราชการสวนทองถิ่น
ตามวรรคหนึ่งจะตองประกอบดวย ผูแทนของหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิซึ่งมี
คุณสมบัติ โดยมีจํานวนเทากัน ทั้งนี ้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน  
 การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน 
และการลงโทษพนักงานขาราชการและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 แกไขพนักงานสวนทองถิ่นเปนขาราชการสวน
ทองถิ่น เพื่อใหเขาใจชัดเจนวาการปฏิบัติหนาที่ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนการปฏิบัติราชการอยางหนึ่ง และ
ใหมีการแลกเปลี่ยนขาราชการสวนทองถิ่นในระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได เพื่อเปนการพัฒนา
ขาราชการและตองการใหการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความเหมาะสม ซึ่งอาจแตกตางไป
ตามสภาพของแตละทองถิ่น รวมทั้งใหมีหลักประกันใน
การปฏิบัติหนาที่โดยไมถูกแทรกแซงจากผูบริหารโดยมิ
ชอบ จึงใหมีระบบพิทักษคุณธรรมเพื่อดูแลขาราชการดวย 



  
 

๒๖๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 มาตรา ๒๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
หนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและ
ความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แตตองไมขัดตอมาตรา ๔๓ 
และมาตรา ๘๑ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การจดัการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรค
สอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่นดวย  

 มาตรา ๒๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น หรือและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและ
ความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แตตองไมขัดตอมาตรา ๔๓ 
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและมาตรา ๘๑ 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติระบบการศึกษาของชาติ 
 การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรค
สอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่นดวย 

 แกไขถอยคําใหสอดคลองกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของ 

 มาตรา ๒๙๐ เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจ
หนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี ้ 
 (๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่  
 (๒) การเขาไปมสีวนในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่ 

 มาตรา ๒๙๐ เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้  
 (๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่  
 (๒) การเขาไปมสีวนรวมในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่ 

 แกไขถอยคําใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให
กฎหมายตามมาตรานี้คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน 



  
 

๒๗๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ของตน  
 (๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการ
หรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมผีลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ของตน  
 (๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการ
หรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
 (๔) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 

หมวด ๑๒ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

                          
 

หมวด ๑๒๑๕ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

                          
 

 จัดเรียงลําดับหมวดใหม 

 มาตรา ๓๑๓  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะ
กระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  
 (๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี 
หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวา 
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะเสนอหรือรวมเสนอญัตติดังกลาวไดเมื่อพรรคการเมืองที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได   
 ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

 มาตรา ๓๑๓๒๙๑  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
จะใหกระทําไดก็แตโดยตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  
 (๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี 
หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวา 
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะเสนอหรือรวมเสนอญัตติดังกลาวไดเมื่อพรรคการเมืองที่

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอไดหรือจาก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตาม
กฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาชื่อเสนอใหแกไข
รัฐธรรมนูญไดดวย นอกเหนือไปจากคณะรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให
ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมในทางการเมืองได
โดยตรงและในการกําหนดวิถีชีวิตของตน ตามความ
ตองการของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนเขาชื่อเสนอ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ตองจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชนกลุมดังกลาวดวย เพื่อใหการแกไข
เพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญเปนไปตามเจตนารมณของ
ประชาชนที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญ 
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พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของ
รัฐ จะเสนอมิได  
 (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรฐัสภาพิจารณาเปนสามวาระ   
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และ
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา  
 (๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้น
พิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปน
ประมาณ  
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ให
รอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภาพิจารณาใน
วาระที่สามตอไป  
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้น
สุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และ
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปน
รัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 (๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ให
นํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม

 ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผล
เปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูป
ของรัฐ จะเสนอมิได  
 (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรฐัสภาพิจารณาเปนสามวาระ  
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และ
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
ทั้งสองสภา  
 (๔) การออกเสียงลงคะแนนพิจารณาในวาระที่
สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหถือเอาเสียง
ขางมากเปนประมาณมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมดวย 
 การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้น
พิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปน
ประมาณ  
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ให
รอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภาพิจารณาใน
วาระที่สามตอไป  
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ถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้น
สุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และ
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปน
รัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 (๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ให
นํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓๑๕๐ และมาตรา ๙๔
๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 บทเฉพาะกาล 

                          
 

 เปนบทบัญญัติที่ใชเปนเครื่องมือเชื่อมตอ
ระหวางกฎหมายสองฉบับเมื่อมีการตรากฎหมายหรือ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย และผูรางกฎหมายตองการใหมี
การบังคับใชกฎหมายกับเหตุการณบางอยางที่เกิดขึ้น
กอนหรือระหวางกฎหมายทั้งสองฉบับนั้น 

  มาตรา ๒๙๒  ใหคณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะองคมนตรีตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

 กําหนดเพื่อรองรับองคมนตรีใหดํารงตําแหนง
ตอเนื่อง 

  มาตรา ๒๙๓  ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมี
การประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ 

 เปนการบัญญัติรองรับสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เพื่อใหทําหนาทีต่อไปจนกระทั่งมกีารประชมุรัฐสภาครั้งแรก 
โดยในระหวางที่สภานิติบัญญัติแหงชาติยังทําหนาที่อยู ถา 
ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นกาํหนดให
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรอืประธาน
วุฒิสภา เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ให
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 ในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาบทบัญญัติใดใน
รัฐธรรมนูญนี้หรอืกฎหมายอื่นบัญญัติใหประธานรัฐสภา 
ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา เปนผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ  ใหประธานสภานติิบัญญัติ
แหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ในวาระเริ่มแรก หากปรากฏวาเมื่อตองมีการ
ประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ แลว แตยังไม
มีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภา
ตอไป  เวนแตการพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงและการ
ถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
จนกวาจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่สภา
นิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาว 
ใหมีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภา และในกรณีที่
บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให
ประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓  มาตรา ๙๔  
มาตรา ๑๐๑  มาตรา ๑๐๒  มาตรา ๑๐๖  มาตรา ๑๐๙  
มาตรา ๑๑๑  มาตรา ๑๑๓  มาตรา ๑๑๔  มาตรา ๑๑๕  
มาตรา ๑๑๙  มาตรา ๑๒๐  มาตรา ๑๙๗ วรรคสี่  มาตรา 
๒๖๑ และบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่หามมิใหบุคคลดํารง 
 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ และในบางเรื่องตามรัฐธรรมนูญนีห้รือ
กฎหมายอื่น กําหนดวาการกระทาํบางสิ่งบางอยางตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ 
ในขณะนั้นถามีสภานิติบัญญัติแหงชาติเพียงสภาเดียว สภา
นิติบัญญัติแหงชาติก็จะเปนผูทําหนาที่ใหความเหน็ชอบแทน
ทั้ง ๒ สภา ในกรณีนี้เมื่อเปนสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ไมอาจ
นําบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามตาง  ๆ
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการดําเนินการของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรหรอืวุฒิสภา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งมาใชได จึง
จําเปนที่จะตองยกเวนบทบัญญัติเหลานั้นทั้งหมด  
 สวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ยังคาง 
อยูในการดําเนินการของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ก็ยัง
สามารถที่จะคางและไมตกไปทันทีเมื่อมีรัฐบาลใหมที่มา
จากการเลือกตั้ง ถารัฐบาลใหมนั้นเห็นสมควรวาหลักการ
ของรางพระราชบัญญัตินั้นควรจะดําเนินการตอไปก็
สามารถดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ที่คางอยูในสภา
ผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาไดตอไป เพื่อใหการดําเนินการ
รางพระราชบัญญัติที่เปนประโยชนในหลาย ๆ ฉบับได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนหลักการเดียวกันกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 ในการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จําเปนตองดาํเนนิการทางดานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรให
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ตําแหนงทางการเมือง มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการ
สิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยโดยอนุโลม 

เสร็จสิ้นไปเสียกอน เพราะถาใหประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพรอมกันจะทําใหเกิดความ
สับสนเปนอยางยิ่ง จึงจําเปนทีจ่ะตองจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกไมพรอม
กัน ซึ่งในที่สุดจะไดสมาชกิสภาผูแทนราษฎรกอนสมาชิก
วุฒิสภา เมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก จะมีแตเพียง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น จึงตองใหสภานิติบัญญัติ
แหงชาติทําหนาที่ตอไป แตเปลี่ยนฐานะเปนสมาชกิวุฒิสภา 
เพื่อใหการดําเนนิการของสภาเดินหนาตอไปจนกวาจะมี
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่สภานิติบัญญัติ
แหงชาตไิดดําเนนิการในระหวางเวลาดังกลาวใหมผีลเปนการ
ดําเนินการของวุฒิสภา และเมือ่ใดก็ตามที่ดําเนินการเลือกตั้ง
หรือสรรหาสมาชกิวุฒิสภาเสร็จ สภานิติบัญญัติแหงชาติก็เปน
อันสิ้นสุดลง 

  มาตรา ๒๙๔  ใหสภารางรัฐธรรมนูญและคณะ 
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
สิ้นสุดลงในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
 เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิให
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา
ภายในสองป นับแตวันที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

 เพื่อรองรับการปฏิบัติหนาที่ของสภารางรัฐธรรมนญู
และคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญใหคงอยูปฏบิัติ 
หนาที่ตอไปจนเสร็จสิ้น และยังคงใหนําบทบัญญัติที่หาม
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชกิวุฒิสภา 
มาใชบังคับตอไป ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ รวมทั้ง
เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นวาสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลง เมื่อไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว 



  
 

๒๗๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

  มาตรา ๒๙๕  ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมือง และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไดรับจาก
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 ในกรณีที่พนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว แตสภา
นิติบัญญัติแหงชาติยังพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวไมแลวเสร็จ ใหประธานสภานติิบัญญัติ
แหงชาตินํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะ 
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจดัทําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายภายในเจ็ดวันเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยถือเสมือน 
วาสภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว 
 ในระหวางที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมอืง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ยังไมมผีล
ใชบังคับ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑  และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 เพื่อรองรับกระบวนการรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะ 
กรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยเมื่อคณะ 
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับ ใหสภานิติบัญญัติแหง 
ชาติแลว สภานิติบัญญัติแหงชาติจะตองพิจารณาใหเสร็จ
ภายใน ๔๕ วัน ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเสร็จ
ทันภายในกําหนด ก็ใหนํารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธยตอไป แตถาสภานิติบัญญัติแหง 
ชาติพิจารณาไมเสร็จภายในกําหนด ใหนํารางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญไดจัดทําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยถือเสมือนหนึ่งวาไดรับความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว 



  
 

๒๗๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ยังคงใชบังคับตอไปจนกวาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวจะมผีลใชบังคับ 

  มาตรา ๒๙๖  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนีใ้หแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 
และดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชกิวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนีใ้ห
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน  ทั้งนี้ นับแตวันที่พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ มีผลใชบังคับ 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปครั้ง
แรกภายหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ผูมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แตเพียงพรรคเดียวไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
สวนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ก) ใหใชกําหนดเปนเวลา
หนึ่งป และระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ใหใช
กําหนดเปนสองป 
 ในวาระเริ่มแรก หามมใิหผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดํารงตําแหนงเปนสมาชกิวุฒิสภาซึ่ง
จะมกีารไดมาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี ้ และมิใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใช
บังคับกับผูเคยเปนสมาชกิวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งครั้งหลังสุด
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 กําหนดระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งวุฒิสภาครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 กําหนดระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
สําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
โดยกําหนดใหในการเลือกตั้งครั้งแรกตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองเปนระยะเวลาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
เพื่อใหผูประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสามารถเปนสมาชิก
พรรคการเมืองไดทันเวลากอนการเลือกตั้ง 
 กําหนดขอหามสําหรับการไดมาซึง่สมาชิกวุฒิสภา
ครั้งแรกวา มใิหผูเคยเปนสมาชกิวุฒิสภาซึ่งไดรับการเลือกตั้ง
ครั้งแรกและครบวาระไปแลวดํารงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งจะมีการไดมาเปนครั้งแรกตามรฐัธรรมนูญนี้อีก เพื่อให
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่หามมใิหสมาชิกวุฒิสภาดาํรงตําแหนง
ติดตอกันโดยตองเวนไปหนึ่งวาระ ซึ่งตรงกับหลักการตาม
รัฐธรรมนูญนี้ และผูเคยดาํรงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภาได
ทราบเงื่อนไขนี ้ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ อยูแลว  แตสําหรับผูเคยเปนสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งครั้งหลังสุดนั้นยังมิไดมีการเขา
ปฏิบัติหนาที่และมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปกอน จึงยกเวนใหสามารถดํารง



  
 

๒๗๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรฐัธรรมนูญนีไ้ด โดยถือวายัง
มิไดปฏิบัติหนาที่ตามวาระการดาํรงตําแหนงเดมิ 

  มาตรา ๒๙๗  ในวาระเริ่มแรก ใหสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการสรรหามีวาระสามปนับแตวันเริ่มตนสมาชิก
ภาพ  และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาวในการ
สรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ของ
วุฒิสภาเกิดความตอเนื่อง รวมทั้งเปนองคกรในการปฏิบัติ
หนาที่รัฐสภาไดในขณะที่ไมมีสภาผูแทนราษฎร จึง
กําหนดใหในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสามปหลังจากที่มีการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาทั้งหมดสิ้นสุด 
สมาชิกภาพ เพื่อใหมีการสรรหาบุคคลเขามาเปนสมาชิก
วุฒิสภาใหมและเริ่มนับวาระใหมสําหรับสมาชิกวุฒิสภา
นั้น แตทั้งนี้ มิใหนําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการหามดํารง
ตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับ 

  มาตรา ๒๙๘  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงเปนคณะรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้และใหพนจากตําแหนงทั้ง
คณะเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้เขา
รับหนาที ่
 ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
พนจากตําแหนงทั้งคณะพรอมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหาร
ราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ดวย 
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง  มาตรา 
๑๗๒  มาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๘๒ (๔) (๗) และ (๘) มา

 เพื่อรองรับใหคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ตอไป 
จนกวามีคณะรัฐมนตรีใหม เพื่อใหมีการใชอํานาจบริหาร
อยางตอเนื่อง และเพื่อใหมีความชัดเจนในเรื่องการพน
จากตําแหนงของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 



  
 

๒๗๘ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

ใชบังคับกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้

  มาตรา ๒๙๙  ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปน
ผูตรวจการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และให
คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระ โดยใหเริ่มนับ
วาระตั้งแตวันทีพ่ระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และให
ผูตรวจการแผนดินดังกลาวเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปน
ประธานผูตรวจการแผนดินใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้และใหนําบทบญัญัติมาตรา 
๒๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ใหกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะ
สิ้นสุดวาระ โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง 
 ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  แตถาบุคคล
ดังกลาวไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงยังไมเกินหนึ่งปนับถึง
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
หามดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับ

 เพื่อรองรับผูปฏบิัติหนาที่ในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญใหปฏิบัติงานตอเนื่องจนครบวาระและใหมกีาร
ดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
เพื่อใหมีการวางรากฐานของกฎหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนี้
อยางแทจริง โดยไดมีการกําหนดวาระของผูดํารงตําแหนง
ในองคกรตามรัฐธรรมนูญ แบงออกเปน ๓ กลุม คือ 
 ๑. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาซึ่งเขามาโดย
ระบบปกติ เปนผูตรวจการแผนดินตามรัฐธรรมนูญนี้และ
ใหยังคงดํารงตําแหนงตอเนื่องกันไปจนสิ้นสุดวาระ แต
เนื่องจากเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหมี
ประธานผูตรวจการแผนดิน จึงกําหนดใหผูตรวจการ
แผนดินที่มีอยูเลือกกันเองคนหนึ่งเปนประธาน เพื่อให
เปนไปตามเงื่อนไขและทําหนาที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 ๒. กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหยังคงดํารงตําแหนง
ตอเนื่องกันไปจนสิ้นสุดวาระ 
 ๓. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอาจจะมี
ปญหาในทางปฏิบัติ เพราะจํานวนคณะกรรมการตาม
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ลดลงและวิธีการสรรหาก็เปลี่ยนไป 



  
 

๒๗๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

บุคคลนั้นในการแตงตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้น
ใหมเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 ใหบุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหนาที่ตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใช
บังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ตอไป จนกวาจะมีการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นใชบังคับ  เวนแตบทบัญญัติใดขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้แทน 

รวมทั้งคณะกรรมการชุดปจจุบันกําลังจะหมดวาระและกําลัง
จะมีการสรรหา ซึ่งไมทราบวาจะมีการสรรหาและเลือกใหม
กอนหรือหลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชบังคับ จึงไดกําหนดไว
อยางกวาง ๆ วาผูใดก็ตามที่เปนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติที่ยังอยูในตําแหนงเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชบังคับ 
ใหยังคงปฏิบัติหนาที่และดํารงตําแหนงตอไประยะหนึ่ง
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตาม
หลักเกณฑใหมของรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการชุดเดิมจึง
จะพนจากตําแหนง ในกรณีที่มีการสรรหาเสร็จกอน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชบังคับ คณะกรรมการชุดใหมไมควร
ไดรับผลกระทบ แมจะตองพนจากตําแหนงโดยการสรรหา
คณะกรรมการชุดใหมหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชบังคับ
แลว เพื่อไมใหเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลเหลานั้น เพราะ
บุคคลเหลานั้นอาจจะเขามาดํารงตําแหนงเพียงไมกี่เดือน 
แตถาคณะกรรมการชุดที่อยูในปจจุบันไมยอมสรรหา แลว
อยูตอเนื่องจนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชบังคับก็จะทําใหคณะ 
กรรมการชุดนั้นไดอยูตอและยังมีสิทธิไดรับการแตงตั้งเขา
มาอีก ดังนั้น จึงกําหนดมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหาม
ดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับ ในกรณีที่บุคคลนั้น
ดํารงตําแหนงมาไมเกินหนึ่งป 
 สวนวรรคสี่เปนเรื่องการปฏิบัติหนาที่ โดยใหใช
กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันไปพลางกอนจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 



  
 

๒๘๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

  มาตรา ๓๐๐  ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้
โดยใหผูดาํรงตําแหนงประธานศาลฎีกาเปนประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรอง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แตใหผูพิพากษาในศาลฎกีาหรือ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๓๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอไป
จนกวาจะมกีารแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันที่ไดมีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎรภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปครั้งแรกตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี ้
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๕ (๓)  มาตรา 
๒๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๒๐๙ (๕) มาใชบังคับกับการ
ดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
 ใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใชบังคับตอไป
จนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ 

 เพื่อรองรับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหทําหนาที่
เปนศาลรัฐธรรมนูญตอเนื่อง จนกวาจะมีการแตงตั้งศาล
รัฐธรรมนูญใหมตามรัฐธรรมนูญนี้ และเพื่อใหสอดคลอง
กับระบบการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจน 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ ตองไม
เกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับตั้งแตวันที่มีการแตงตั้งประธาน 
สภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
เพราะทั้ง ๒ ทานนี้เปนกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและเปนระยะเวลาที่สามารถปฏิบัติไดจริง 



  
 

๒๘๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

 บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ใหศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ดําเนินการตอไป และเมื่อมีการ
แตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แลว 
บรรดาคดีหรือการที่คางดําเนินการนั้นใหโอนไปอยูใน
อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แตงตั้งขึ้นใหมนั้น 
 ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
และการทําคําวินจิฉัยได  แตทั้งนี้ ตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้

  มาตรา ๓๐๑  ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันที่มีการแตงตั้งประธานสภาผูแทน 
ราษฎรและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ภายหลังจาก
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปครั้งแรก
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และหากยังไมมีประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 
 ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ 
ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูใชอํานาจหนาที่แทนประธาน
กรรมการตรวจเงนิแผนดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 กําหนดใหมีการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินตามรัฐธรรมนูญนี้ เนื่องจากในขณะนี้ยังไมมี
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และในระหวางที่ยังไมมี
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการตรวจเงิน
แผนดินที่ดํารงตําแหนงอยูใชอํานาจหนาที่แทนไปพลาง
กอนเพื่อใหมีผูปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของคณะ 
กรรมการตรวจเงินแผนดินตามกฎหมาย 
 องคประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลฎกีา ประธานศาลปกครองสูงสุด มีปญหาวาถา 
ในเวลาที่กําหนดยังไมมีประธานศาลรัฐธรรมนูญทีม่าจาก
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รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะทําใหประธานศาลฎีกาตองทาํ ๒  
หนาที่ คือ ทําหนาที่ทั้งของตนเองและในฐานะประธานศาล
รัฐธรรมนูญในขณะนั้น ซึ่งจะทําใหมี ๒ เสียง จึงแกปญหาโดย
การกําหนดวา ถาในขณะนั้นยังไมมีประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ใหกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

  มาตรา ๓๐๒  ใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังตอไปนี้มีผลใชบังคับตอไปภายใตเงื่อนไขที่
กําหนดไวในมาตรานี ้
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธาน
ผูตรวจการแผนดินเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน 
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธานกรรมการตรวจ
เงินแผนดินเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 เพื่อรองรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ใหยังคงใชบังคับตอไป และเพื่อให
องคกรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง แต
กําหนดใหตองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเหลานั้นใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญนี้ภายในเวลาที่กําหนด โดยใหเปนหนาที่ของ
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เปนผูดําเนินการ  
 เนื่องจากในชวงการใชรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดมี
การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยพระราชบัญญัติ จึงเกิดปญหาขึ้นในทางปฏิบัติวาจะ
ใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญไดหรือไม เพื่อแกปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
ระบบกฎหมายไทย จึงบัญญัติมาตรานี้รองรับไวโดยให
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติในระหวางที่ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 



  
 

๒๘๓ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธานศาลฎีกาเปนผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
 ใหถือวาการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัติที่ไดประกาศใช
บังคับในระหวางวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับ เปนการ
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญนี้ 
 ใหผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการปรับปรุงพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้ 
ในกรณีที่ยังไมมีผูดํารงตําแหนงที่เปนผูรักษาการตามพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ระยะเวลาหนึ่งปให
เริ่มนับตั้งแตวันที่มีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้น 
 ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ใหแลวเสร็จภายใน 
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว และใหวุฒิสภาพิจารณาให
แลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
 การลงมติใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมใหความ
เห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรค

จักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใช
บังคับตอไปได 
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หนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกของแตละสภา 
 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํารางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ
เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหนํา
ความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๓๐๓  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะรัฐมนตรีที่
เขาบริหารราชการแผนดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเปน
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุง
กฎหมายในเรื่องดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
 (๑) กฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียด
เพื่อสงเสริมและคุมครองการใชสิทธิและเสรีภาพตาม
มาตรา ๔๐  มาตรา ๔๔  บทบัญญัติในสวนที่ ๗ เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน  สวนที่ ๘ 
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา  สวนที่ ๙ สิทธิในการไดรับ
บริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ  สวนที่ ๑๐ สิทธิใน
ขอมูลขาวสารและการรองเรียน รวมทั้งกฎหมายวาดวย
ขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๕๖  สวนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน  
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการเพื่อการคุมครอง
ผูบริโภคที่เปนอิสระตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง  กฎหมาย 
วาดวยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗๘ (๗)  กฎหมาย
เพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม

มาตรา ๘๑ (๔)  กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสภาเกษตรกร

 เปนมาตราที่เกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาใน
การออกกฎหมายที่จําเปนในการอนุวัตการตาม
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ และเพื่อใหคณะรัฐมนตรีในฐานะ
ผูบริหารราชการแผนดินซึ่งเกี่ยวของกับกฎหมายที่มาตรา
นี้บัญญัติไว เปนผูรับผิดชอบในการเสนอรางกฎหมาย
ดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งเพื่อใหมีกฎหมายที่
กําหนดรายละเอียด ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน หรือเรื่องอื่นใดที่มีความสําคัญใหเร็วที่สุด 
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ตามมาตรา ๘๔ (๘)  กฎหมายวาดวยการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา ๘๗ (๔) และ
กฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตาม
มาตรา ๒๕๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอ
รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ
ตามมาตรา ๘๐ โดยสงเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบ
อื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา โดยอยาง
นอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
จัดทําหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลระหวางคณะ 
รัฐมนตรีและรัฐสภา มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และให
ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยที่มีความเปนอิสระซึ่งดําเนินการกอนการเจรจา
ทําหนังสือสัญญา โดยไมมีการขดักันระหวางประโยชนของรัฐ
กับผลประโยชนของผูศึกษาวิจัยไมวาในชวงเวลาใดของการ
บังคับใชหนังสือสัญญาภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลง
นโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
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 (๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา 
๑๖๗ วรรคสาม ภายในสองปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอ
รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๕) กฎหมายวาดวยการกาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมาย
รายไดทองถิ่น กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กฎหมายเกีย่วกบัขาราชการสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นตาม
หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ภายในสองปนับแตวันที่แถลง
นโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖  ในการนี ้จะจัดทําเปน
ประมวลกฎหมายทองถิ่นก็ได 
 ในกรณีที่ปรากฏวากฎหมายใดที่ตราขึ้นกอนวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มีเนื้อหาสาระเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหถือเปนการยกเวนที่จะไมตอง
ดําเนินการตามมาตรานี้อีก 

  มาตรา ๓๐๔  ใหดําเนินการจัดทําประมวล
จริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

 เพื่อใหมีการดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรม
ตามมาตรา ๒๗๙ ภายในเวลาที่กําหนด 

  มาตรา ๓๐๕  ในวาระเริม่แรก มิใหนําบทบัญญัติ
ดังตอไปนี้มาใชบังคับกับกรณีตาง ๆ  ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 (๑) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใช
บังคับจนกวาจะมีการตรากฎหมายตามมาตรา ๔๗ จัดตั้ง
องคกรเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการ

 โดยที่การปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในบางเรื่องจําเปนตองมีการเตรียมการหรือดําเนินการ
ตรากฎหมายเพื่อรองรับบทบัญญัตินั้นเสียกอน จึงตอง
กําหนดระยะเวลาที่ยังไมนําบทบัญญัติบางเรื่องมาใช
จนกวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
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ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยอยางนอยกฎหมาย
ดังกลาวตองมีสาระสําคัญใหมีคณะกรรมการเฉพาะดาน 
เปนหนวยยอยภายในองคกรนั้น แยกตางหากจากกัน ทํา
หนาที่กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
มีรายละเอียดวาดวยการกํากับและคุมครองการดําเนิน
กิจการ การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและ
สงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะ  แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนถึง
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายที่ได
กระทําขึ้นกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล 
 (๒) ภายใตบังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการ
เคยเปนสมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ 
วรรคสอง มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๓) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ มาใชบังคับกับ
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ 
 

 เพื่อใหการจัดตั้งองคกรอิสระที่ทําหนาที่จัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมจัดตั้ง
ขึ้นไดเปนผลสําเร็จและบรรลุเจตนารมณในการจัดสรรและ
กํากับดูแลการประกอบการดังกลาว จึงกําหนดกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดตั้งองคกรดังกลาวขึ้น 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช
บังคับกับหนังสือสัญญาที่อยูในระหวางการจัดทําหรือ
ดําเนินการกอนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สวน
หนังสือสัญญาใดที่ดําเนินการไปแลวใหดําเนินการตอไป 
ไมตองยอนกลับไปเริ่มตนใหม โดยใหดําเนินการตอไปใน
กระบวนการนั้น แตจะตองเขามาสูกระบวนการที่ไดตรา
ไวในมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม จึงเปนการใชบังคับเฉพาะ
กับกระบวนการจัดทําหนังสือสัญญานับจากวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
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 (๔) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง  มาตรา ๑๖๘ วรรคเกา  มาตรา ๑๖๙ เฉพาะ
กรณีการกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่
ไดใชเงินคงคลังจายไปกอน และมาตรา ๑๗๐ มาใชบังคับ
ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๕) การใดที่เกี่ยวกับการจัดทําหรือดําเนินการ
ตามหนังสือสัญญาที่ไดดําเนินการไปแลวกอนวันประกาศ 
ใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหเปนอันใชได และมิใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใชบังคับ  แตใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใชบังคับกับการดําเนินการที่
ยังคงคางอยู และตองดําเนินการตอไป 
 (๖) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช
บังคับกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้
 (๗) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคหา และ
มาตรา ๒๘๘ วรรคสาม มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้

  มาตรา ๓๐๖  ในวาระเริ่มแรก ใหผูพิพากษาใน
ศาลฎีกาที่เคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา
ซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
สามารถปฏิบัติหนาที่ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตาม
มาตรา ๒๑๙ ได  ทั้งนี้ จนกวาจะมีการปรับปรุงกฎหมาย

 วรรคหนึ่งเปนเรื่องที่ใชในวาระเริ่มแรกเทานั้น 
เพื่อรองรับผูพิพากษาศาลฎีกาที่จะเกษียณอายุราชการใน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ใหทานสามารถปฏิบัติหนาที่เปน
ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาไดจนกวาจะมีการปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่
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เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ของ 
ผูพิพากษาอาวุโส 
 ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ใหตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑใหผูพิพากษาศาล
ยุติธรรมดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบป และ 
ผูพิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไป
ในปงบประมาณใดซึ่งไดปฏิบัติหนาที่มาแลวไมนอยกวา
ยี่สิบปและผานการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ 
สามารถขอไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสในศาลซึ่งไม
สูงกวาขณะดํารงตําแหนงได 
 กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
จะตองมีบทบัญญัติใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้น
ไปในปงบประมาณใดในระยะสิบปแรกนับแตวันที่กฎหมาย
ดังกลาวมีผลใชบังคับ ทยอยพนจากตําแหนงที่ดํารงอยู
เปนลําดับในแตละปตอเนื่องกันไปและสามารถขอไปดํารง
ตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสตอไปได 
 ใหนําบทบัญญัติในวรรคสอง และวรรคสาม ไปใช
กับพนักงานอัยการดวย โดยอนุโลม 

ของผูพิพากษาอาวุโส เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได
กําหนดหนาที่ของศาลฎีกาเพิ่มขึ้นทั้งในคดีเลือกตั้งและ
คดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงกําหนดให 
ผูพิพากษาอาวุโสมาปฏิบัติหนาที่ในศาลฎีกาได เพื่อ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของศาลฎีกา 
 วรรคสองเปนการบัญญัติวาภายใน ๑ ปนับแต
วันที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะตองมีการตรากฎหมาย
กําหนดหลักเกณฑใหผูพิพากษาศาลยุติธรรมดํารงตําแหนง
ไดจนครบ ๗๐ ป จึงจะเกษียณอายุราชการ เพราะในปจจุบัน
นี้ผูพิพากษาศาลยุติธรรมเกษียณอายุราชการที่ ๖๐ ป แตถา
ผูพิพากษาทานใดไมตองการจะอยูในตําแหนงราชการเต็ม
ตัวหลังจากครบ ๖๐ ป ทานสามารถขอเกษียณอายุไดและ
ขอรับราชการเปนผูพิพากษาอาวุโส โดยทํางานอยูในศาลซึ่ง
ไมสูงกวาในขณะที่ทานปลดเกษียณ การจะเลือกเสนทางนี้
ไดทานตองรับราชการเปนผูพิพากษามาแลวไมนอยกวา 
๒๐ ป และก็ตองผานการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ดวย แตถาเลือกที่จะไมเกษียณไปเปนผูพิพากษา
อาวุโส ก็สามารถอยูในตําแหนงบริหารตอไปได 
 วรรคสามเปนการกําหนดเนื้อหาสาระของกฎหมาย
ตามวรรคสองวา กฎหมายที่จะตราขึ้นจะตองมีบทบัญญัติให
ผูพิพากษาที่จะเกษียณอายุราชการในระยะ ๑๐ ปแรก ให
ทยอยเกษียณอายุราชการกันแบบขั้นบันได ไมใชไป
เกษียณอายุราชการที่ ๗๐ ปทีเดียว หมายความวาใน ๑๐ ป
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แรก ปที่ ๑ จะเกษียณที่อายุ ๖๑ ป แลวก็ไปเปนผูพิพากษา
อาวุโส ปที่ ๒ จะเกษียณที่อายุ ๖๒ ป ทยอยกันไปจนถึงปที่ 
๑๐ เชน ผูพิพากษาที่จะเกษียณอายุราชการในป ๒๕๕๑ จะ
ไดตออายุราชการไปอีก ๑ ป ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในป 
๒๕๕๒ เปนตน เพื่อใหโอกาสผูพิพากษารุนหลังไดมีโอกาส
เติบโตขึ้นมาทดแทนได ไมตองสะดุดหยุดลงทีเดียว ๑๐ ป 
 วรรคสี่เปนการกําหนดใหนําความในวรรคสองและ
วรรคสามไปใชบังคับกับพนักงานอัยการดวยโดยอนุโลม 
เพราะความในวรรคหนึ่งไมเกี่ยวกับพนักงานอัยการ 

  มาตรา ๓๐๗  ใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
นี้ คงดํารงตําแหนงเปนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตอไป 
เวนแตกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อายุครบหกสิบปบริบูรณใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในชั้นศาลใด
ที่ยายไปจากชั้นศาลนั้น  ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

 เนื่องจากองคประกอบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ใหมทั้งหมด จึงตองมีการดําเนินการสรรหาและแตงตั้ง
กรรมการศาลยุติธรรมขึ้นใหม บทบัญญัติมาตรานี้เปน
การรองรับเพื่อไมใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน 
โดยใหกรรมการศาลยุติธรรมที่มีอยูในขณะที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ใชบังคับคงดํารงตําแหนงตอไปไมเกิน ๑๘๐ วัน 

  มาตรา ๓๐๘  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ แตงตั้งคณะ 
กรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มีการดําเนินการที่เปนอิสระ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยให
คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะการ
จัดทํากฎหมายที่จําเปนตองตราขึ้นเพื่ออนุวัติการตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  และใหคณะกรรมการดังกลาว

 กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย เพื่อเตรียมการจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูป
กฎหมาย และทําหนาที่ศึกษาและเสนอแนะการจัดทํา
กฎหมายเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีการ
ดําเนินการตรากฎหมายใหการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
เปนไปอยางสมบูรณ แตอยางไรก็ตาม หนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรากฎหมายที่เกี่ยวของก็



  
 

๒๙๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เหตุผลโดยสงัเขป 

จัดทํากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย 
ตามมาตรา ๘๑ (๓) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยในกฎหมายดังกลาว 
อยางนอยตองมีบทบัญญัติกําหนดใหมีหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการตัด
อํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่นที่มีหนาที่ตองจัดทํา
กฎหมายในความรับผิดชอบ 

ยังมีหนาที่ดําเนินการตอไปเชนเดิม โดยตองการให
คณะรัฐมนตรีในปจจุบันที่บริหารราชการแผนดินอยูในวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนผูแตงตั้งโดยไมตองรอ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม เพราะจะใชเวลาอีกหลายเดือน เพื่อ
คณะกรรมการดังกลาวจะไดเริ่มดําเนินการดูแลกฎหมาย
ที่จะตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนี้ไดเลยทันที 

  มาตรา ๓๐๙  บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาว
ไมวากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ใหถือวา
การนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ 

 เพื่อรองรับการดาํเนินการใด ๆ  ที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ไดรับรองวาชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ  
ใหยังคงเปนการชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ตอไป 

 
 

จัดทําโดย นายนาถะ  ดวงวิชัย  นิติกร ๗ ว. 
กลุมงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว 

สํานักกรรมาธิการ ๓ 



 
 

 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 



  
 

๒๙๕ 

 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
   

 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ตราไว ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค ๒๕๕๐ พรรษา ปจจุบันสมัย จันทรคติ
นิยม สูกรสมพัตสร สาวนมาส ชุณหปกษ เอกาทสีดิถี สุริยคติกาล สิงหาคมมาส จตุวีสติ 
มสุรทิน ศุกรวาร โดยกาลบริเฉท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอมใหประกาศวาประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดนําความกราบบังคมทูลวา การ
ปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได

ดําเนินวัฒนามากวาเจ็ดสิบหาป ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดมีการประกาศใช ยกเลิก และ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง เพื่อใหเหมาะสมแกสภาวการณของบานเมืองและกาล
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดบัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญขึ้น มีหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับสําหรับเปนแนวทางการ
ปกครองประเทศ โดยใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางทุก
ขั้นตอนและนําความคิดเห็นเหลานั้นมาเปนขอคํานึงพิเศษในการยกรางและพิจารณาแปร

ญัตติโดยตอเนื่อง 
รางรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทําใหมนี้มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

รวมกันของประชาชนชาวไทย ในการธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ 
การทํานุบํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริยเปน
ประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเปนวิถีทางในการปกครองประเทศการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและ
ฝายบริหาร ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งให
สถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม 

เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว สภารางรัฐธรรมนูญไดเผยแพรใหประชาชน
ทราบและจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
การออกเสียงลงประชามติปรากฏผลวา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากของ 
ผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับ ประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติจึงนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระ

ปรมาภิไธย ใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดําริ
วาสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของมหาชน 

จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว ใหใชแทนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ



  
 

๒๙๖ 

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งไดตราไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตั้งแต
วันประกาศนี้เปนตนไป 

ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเปนเอกฉันท ในอันที่จะปฏิบัติตาม
และพิทักษรักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้  เพื่อธํารงคงไวซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยและอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์
พิพัฒนชัยมงคลอเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแกอาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา 
สมดั่งพระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการ เทอญ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได 
มาตรา  ๒   ประ เทศไทยมี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน

ประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญนี้ 
การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ

และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม 
มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล

ยอมไดรับความคุมครอง 

มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูใน
ความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกนั 

มาตรา  ๖  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บทบัญญัติใดของ

กฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับ
มิได 

มาตรา ๗  ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 
 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย 

   
 

มาตรา ๘  องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใด
จะละเมิดมิได 

ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได 
มาตรา ๙  พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์

และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน

องคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตรี 



  
 

๒๙๗ 

คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ

ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา  ๑๓  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือการใหองคมนตรีพนจาก 

ตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

องคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง 
ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง

องคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง 
มาตรา ๑๔  องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง และตองไม
แสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ 

มาตรา  ๑๕   กอนเข ารับหน าที่  องคมนตรีต องถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชน
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๖  องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราช
โองการใหพนจากตําแหนง 

มาตรา ๑๗  การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษ
พนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

มาตรา ๑๘  ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรง
บริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ใหคณะองคมนตรี
เสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซึ่งสมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอ

ความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลวใหประธานรัฐสภาประกาศในพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๐  ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการ
ชั่วคราวไปพลางกอน 

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๑๙ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง 
หรือในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง 
ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี้ 



  
 

๒๙๘ 

ใหคณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานองคมนตรีเปนการชั่วคราว

ไปพลางกอน 
มาตรา ๒๑  กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้ง

ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 

(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศ
และประชาชนทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก

ประการ” 
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา

หนาที่รัฐสภาตามมาตรานี้ 
มาตรา ๒๒  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎ

มณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 

๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริประการใด 
ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 
ใหประธานองคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภาเพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภา

ทราบ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยได
ทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระ

พุทธศักราช ๒๔๖๗ แลวใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ และใหประธาน
รัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาท

ขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชน
ทราบ 

ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง

พระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตาม
มาตรา ๒๒ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ ในการนี้ จะ
เสนอพระนามพระราชธิดาก็ได เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภา
อัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธาน
รัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 

ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔  ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองค 
ผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา  ๒๓ ใหประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีที่ราช
บัลลังกวางลงในระหวางที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๑๙ หรือระหวางเวลาที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม
มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคนั้น ๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองค
ผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย 

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งไวและเปนผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธาน
องคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 



  
 

๒๙๙ 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง 
หรือทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใชบังคับ 

มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรค
หนึ่ง หรือวรรคสอง หรือมาตรา  ๒๔ วรรคสอง และอยูในระหวางที่ไมมีประธาน
องคมนตรีหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะองคมนตรีที่ เหลืออยู เลือก

องคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหนาที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แลวแตกรณี 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๖  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการ
ตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 

มาตรา ๒๘  บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของ
ตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ 
หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยก
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 

บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติใน

หมวดนี้ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียด
แหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพ
ในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการใช
สิทธิตามความในหมวดนี้ 

มาตรา ๒๙  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  ทั้งตองระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม 
 



  
 

๓๐๐ 

สวนที่ ๒ 
ความเสมอภาค 

   
 

มาตรา  ๓๐   บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง

ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ

และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม
วรรคสาม 

มาตรา ๓๑  บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ และ
พนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐ  ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมอืง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

 
สวนที่ ๓ 

สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 
   

 

มาตรา ๓๒  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม 

จะกระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไมถือวา
เปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือ
มีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 
จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหาย 
พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหสั่ง
ระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวานั้น รวมทั้งจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได 

มาตรา ๓๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข 
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการ

ตรวจคนเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือ
มีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่
อยูภายในราชอาณาจักร 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว 



  
 

๓๐๑ 

การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมี
สัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได 

มาตรา ๓๕  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความ
เปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยัง

สาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจาก

ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๓๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้ง การ

กระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึง

กัน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 
หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและ
ไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทํา
การใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา 
นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น 

มาตรา ๓๘  การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปน
การฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวาง
เวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
สวนที่ ๔ 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
   

 
มาตรา ๓๙  บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยู

ในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้น
จะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได 

ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอ

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

เรื่องการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยาง
เพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษา
หรือตุลาการ การไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค
คณะ และการไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําสั่ง 



  
 

๓๐๒ 

(๓) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว 
และเปนธรรม 

(๔) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมี
สิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิ
ในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปน
ปฏิปกษตอตนเอง 

(๕) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง 
และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และ
คาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับ
ความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

(๗) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือ
ไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ 
และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 

(๘) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสม
จากรัฐ 

 
สวนที่ ๕ 

สิทธิในทรัพยสิน 
   

 

มาตรา ๔๑  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหง
สิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอม
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๒  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอัน
จําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน 
การอนุรักษโบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยาง
อื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิ
บรรดาที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึง

ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย 
ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอย

อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน 
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและ

กําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืน
คาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
 
 



  
 

๓๐๓ 

สวนที่ ๖ 
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

   
 

มาตรา ๔๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครอง
ผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน 

มาตรา ๔๔  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพน
ภาวะการทํางาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
สวนที่ ๗ 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 
   

 
มาตรา ๔๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ

พิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ 
เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อม
ทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา

นี้ จะกระทํามิได 
การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ 
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรค
สอง 

การใหนําขาวหรือบทความไปให เจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาใน

หนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศ
อยูในภาวะสงคราม แตทั้งนี้ จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่ง
ไดตราขึ้นตามวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 
การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น

ของเอกชน รัฐจะกระทํามิได 
มาตรา ๔๖  พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและ
แสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรม



  
 

๓๐๔ 

แหงการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิ เสรีภาพและความเปน
ธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ 

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพ
เชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง 

การกระทําใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของกิจการ อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอขาวหรือ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวา
เปนการจงใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ เวนแตเปนการกระทําเพื่อให
เปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ 

มาตรา ๔๗  คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
โทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรค

หนึ่ง  และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน
สาธารณะอื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมี

การควบรวมการครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือ
โดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้น
การไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน 

มาตรา ๔๘  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือถือหุนใน
กิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม มิได ไมวาในนาม
ของตนเองหรือใหผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่น
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่สามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานองเดียวกับการ

เปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาว 
 

สวนที่ ๘ 
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

   
 

มาตรา ๔๙  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่
รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 

ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิ
ตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 

การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและ
สงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา ๕๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลัก

วิชาการยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

 
 



  
 

๓๐๕ 

สวนที่ ๙ 
สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 

   
 

มาตรา ๕๑  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่

เหมาะสมและไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งตองเปนไปอยางทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยาง

เหมาะสมโดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ 
มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดาน

รางกาย จิตใจและสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ 

เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐ ให
ปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม ทั้งมีสิทธิไดรับการบําบัด
ฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาว 

การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษา
ไวซึ่งสถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น 

เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่

เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา ๕๓  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยัง
ชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และ
ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา ๕๔  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจาก
สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
มาตรา ๕๕  บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ยอมมี

สิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
 

สวนที่ ๑๐ 
สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 

   
 

มาตรา ๕๖  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 
เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูล
สวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๗  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 



  
 

๓๐๖ 

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎ
ที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ 

มาตรา ๕๘  บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่
ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ

ของตน 
มาตรา ๕๙  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการ

พิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
มาตรา  ๖๐   บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน
นั้น 

มาตรา ๖๑  สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับ
ขอมูลที่เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย 
รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค 

ใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ

หนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการ
กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทํา
หรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย 

 

มาตรา ๖๒  บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติ
หนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ 

บุคคลซึ่งใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐหรือหนวยงาน

ของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐยอมไดรับความคุมครอง 

 
สวนที่ ๑๑ 

เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 
   

 
มาตรา ๖๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวก
ของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่
ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ

ประกาศใชกฎอัยการศึก 
มาตรา ๖๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น 
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคล

ทั่วไป แตทั้งนี้ ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความ
ตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน 



  
 

๓๐๗ 

เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการ
ผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 

มาตรา ๖๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสราง
เจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไป

ตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 
การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตอง

สอดคลองกับหลั กการพื้ นฐานแห งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของ

พรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรค
การ เมื อ งที่ ตน เปนสมาชิ กอยู นั้ นจะขั ดต อสถานะและการปฏิบั ติหน าที่ ของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาล
รัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับ

หลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป 
 

สวนที่ ๑๒ 
สิทธิชุมชน 

   

มาตรา ๖๖  บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม 
ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่นและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ 
บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยาง
ปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง

รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได 
เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ
ดังกลาว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ 
ยอมไดรับความคุมครอง 

 
 
 



  
 

๓๐๘ 

สวนที่ ๑๓ 
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา  ๖๘  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได 
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการ

กระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารอง

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ วินิ จฉั ยสั่ งการให เลิ กการกระทํ าดั งกล าว  แตทั้ งนี้  ไม
กระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตาม

วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบใน

ขณะที่กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง

ดังกลาว 
มาตรา ๖๙  บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไป

เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 
 
 

หมวด ๔ 
หนาที่ของชนชาวไทย 

   
 

มาตรา ๗๐  บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๑  บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

มาตรา ๗๒  บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจ

ไปใชสิทธิไดยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวยความสะดวกในการไป

เลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๗๓  บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทา

ภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา  ๗๔   บุคคลผู เปนขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตาม
วรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง 



  
 

๓๐๙ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตาม

วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือ
ผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตาม
บทบญัญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 

 
หมวด ๕ 

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
   

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗๕  บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมาย
และกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 

ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน
ตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการ
แผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง 

มาตรา ๗๖  คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดง
มาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหาร

ราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่
จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบรหิารราชการแผนดิน 

 
สวนที่ ๒ 

แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ 
   

 
มาตรา ๗๗  รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย 

และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจําเปน และเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง
ของรัฐ  สถาบันพระมหากษัตริย  ผลประโยชนแหงชาติ  และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ 

 
สวนที่ ๓ 

แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
   

 
มาตรา ๗๘  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 

ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความ

มั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 



  
 

๓๑๐ 

(๒) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชน
ในพื้นที่ 

(๓) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่น ให
ทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 

(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให
การบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ
ใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการ
ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

(๖) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปน
อิสระ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 

(๗) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปน
อิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 

(๘) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยาง
เหมาะสม 

 
สวนที่ ๔ 

แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
   

 
มาตรา ๗๙  รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนา

ที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริมความเขาใจ
อันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนํา
หลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มาตรา ๘๐  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให
การศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปน
ปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได 

(๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอัน
นําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชน
มีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการ



  
 

๓๑๑ 

ดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมาย 

(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ 
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึก
ของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหง

รัฐ 
(๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และ

เผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
(๖) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก และ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 
สวนที่ ๕ 

แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 
   

 

มาตรา ๘๑  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง 
รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแก
ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมี
ประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม และ
การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

(๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดย
เจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยาง 
เทาเทียมกัน 

(๓) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปน
อิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ  รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญโดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมาย

นั้นประกอบดวย 
(๔) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่

ดําเนินการเปนอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการยุติธรรม 

(๕) สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 

 
 
 
 



  
 

๓๑๒ 

สวนที่ ๖ 
แนวนโยบายดานการตางประเทศ 

   
 

มาตรา ๘๒  รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ 
และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานา
ประเทศและองคการระหวางประเทศ 

รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจน
ตองใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 

 
สวนที่ ๗ 

แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
   

 
มาตรา ๘๓  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรา ๘๔  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ

สนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมาย
และกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ 
และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อ

ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมี
สาธารณูปโภค 

(๒) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู
กับการประกอบกิจการ 

(๓) ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมี
ความเปนธรรมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของ
รัฐอยางทั่วถึง 

(๕) กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกัน
การผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค 

(๖) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ 
และการประกอบอาชีพ 

(๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี 
จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบ
ประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิ
ประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ 

(๘) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด 
สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของ
เกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกัน

ของเกษตรกร 



  
 

๓๑๓ 

(๙) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการ
รวมกลุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนิน

กิจการดานเศรษฐกิจ 
(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน

เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจ

กอความเสียหายแกรัฐ 
(๑๑) การดําเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐานของ

กิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อ
ความมั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวา 
รอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได 

(๑๒) สงเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง รวมทั้ง การ
ดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ 

(๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง 

(๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ในทางเศรษฐกิจ 

 
สวนที่ ๘ 

แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
   

 

มาตรา ๘๕  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึง
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชน
ทองถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐาน
การใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการ
ใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

(๒) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือ

วิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแก
การเกษตร 

(๓)  จัดใหมีการวางผัง เมือง  พัฒนา  และดํา เนินการตามผัง เมืองอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 

(๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยาง
เปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน 
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล 

(๕) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

 



  
 

๓๑๔ 

สวนที่ ๙ 
แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน 

   
 

มาตรา ๘๖  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทาง
ปญญา และพลังงาน ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน 
ตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา 
วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและ
พัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม 
รวมทั้งเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนให
ประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต 

(๒) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงาน
ทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

 
สวนที่ ๑๐ 

แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 
   

 
มาตรา  ๘๗   รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือ
รูปแบบอื่น 

(๔) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมาย
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของ

ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะ

เครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนใน

พื้นที่ 
(๕) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชาย

ที่ใกลเคียงกัน 
 
 
 
 
 
 



  
 

๓๑๕ 

หมวด ๖ 
รัฐสภา 

   
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๘๘  รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน  ยอมเปนไปตามบทบัญญั ติแหง

รัฐธรรมนูญนี้ 
บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได 
มาตรา ๘๙  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปน

รองประธานรัฐสภา 
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยู

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธาน
รัฐสภาแทน 

ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนิน
กิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ 

ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลางในการ

ปฏิบัติหนาที่ 
รองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และตามที่

ประธานรัฐสภามอบหมาย 
 

มาตรา ๙๐  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติจะ
ตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริย
ไดทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญนี้

แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 
มาตรา ๙๑  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอ
ประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้น

สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) 
(๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยัง
ประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหสงเรื่องไปยัง
ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก และใหประธานแหงสภานั้นสงเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มาตรา ๙๒  การออกจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาสมาชิก
ภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้นได
กระทําไปในหนาที่สมาชิก รวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทน
อยางอื่นกอนที่สมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปน
สมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี เวนแตในกรณีที่ออกจาก
ตําแหนงเพราะเหตุที่ผูนั้นไดรับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัติ



  
 

๓๑๖ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา ใหคืนเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่ ผูนั้นไดรับมา
เนื่องจากการดํารงตําแหนงดังกลาว 

 
สวนที่ ๒ 

สภาผูแทนราษฎร 
   

 
มาตรา ๙๓  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนสี่รอยแปดสิบคน โดย

เปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวนสี่รอยคน และสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งแบบสัดสวนจํานวนแปดสิบคน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและ

ลับ โดยใหใชบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรให เปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู 

ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทําใหในระหวางอายุของสภา
ผูแทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนมีจํานวนไมถึงแปดสิบ

คน ใหสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่ มี เหตุ การณ ใด  ๆ  ทํ าใหการ เลื อกตั้ งทั่ ว ไปครั้ ง ใดมี จํ านวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึงสี่รอยแปดสิบคน แตมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหา
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้นประกอบเปนสภา
ผูแทนราษฎร แตตองดําเนินการใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบจํานวนตามที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันและใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของ

สภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 
มาตรา ๙๔  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมี

สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทา

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น 
การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในแตละเขตเลือกตั้ง

และการกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน โดยคํานวณจากจํานวน

ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการ

เลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสี่รอยคน 
(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) ให

จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวน
ราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุก

จาํนวนราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 
(๓) เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตาม (๒) แลว ถา

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่คํานวณไดยังไมครบสี่รอยคน ใหจังหวัดที่มีเศษเหลือ
จากการคํานวณตาม (๒) มากที่สุด มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให
เพิ่มจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษเหลือจากการ



  
 

๓๑๗ 

คํานวณตาม (๒) ในลําดับรองลงมาตามลําดับจนไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบ 
สี่รอยคน 

(๔) การกําหนดเขตเลือกตั้งใหดําเนินการโดยจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดไม เกินสามคน  ให ถือ เขตจั งหวัดเปนเขตเลือกตั้ ง  แตถ าจั งหวัดใดมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสามคนใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยจัดให
แตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามคน 

(๕) ในกรณีที่แบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรครบสามคนทุก เขตไมได  ใหแบง เขตเลือกตั้ งออกเปน เขตเลือกตั้ งที่ มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตละสามคนเสียกอน แตเขตที่เหลือตองไมนอยกวาเขตละสอง
คน ถาจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสี่คน ใหแบงเขตเลือกตั้ง
ออกเปนสองเขต เขตหนึ่งใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองคน 

(๖) จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่งเขต ตองแบงพื้นที่ของเขต 
เลือกตั้งแตละเขตใหติดตอกัน และตองใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน 

ใหดําเนินการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง และใหสงผลการนับคะแนนของหนวย
เลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อนับคะแนนรวม แลวใหประกาศผลการนับคะแนน
โดยเปดเผย ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งแต เพียงแหงเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  เวนแต เปนกรณีที่มีความจําเปนเฉพาะทองที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดใหนับคะแนน รวมผลการนับคะแนน และประกาศ
ผลการนับคะแนนเปนอยางอื่นก็ได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๙๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น โดยใหผูมีสิทธิ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่จัดทําบัญชี

รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งเสียง 
พรรคการเมืองหนึ่งจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนทุกเขตเลือกตั้ง หรือจะ

สงเพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได 
บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนของพรรคการเมืองใดที่ไดยื่นไวแลว 

ถาปรากฏวากอนหรือในวันเลือกตั้งมีเหตุไมวาดวยประการใดที่มีผลทําใหบัญชีรายชื่อของ

พรรคการเมืองนั้นมีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนไมครบตามจํานวนที่พรรค

การเมืองนั้นไดยื่นไว ใหถือวาบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีจํานวนผูสมัครรับ
เลือกตั้งแบบสัดสวนเทาที่มีอยู และในกรณีนี้ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู 

มาตรา ๙๖  การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวน ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหจัดแบงพื้นที่ประเทศออกเปนแปดกลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัด
เปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสิบคน 

(๒) การจัดกลุมจังหวัด ใหจัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันอยูในกลุมจังหวัดเดียวกัน 
และในกลุมจังหวัดทุกกลุมตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศ

ในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้ โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัด
อยูในเขตเลือกตั้งเดียว 

มาตรา ๙๗  การจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองสําหรับ
การเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งตองมีรายชื่อผูสมัครรับ
เลือกตั้งครบตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่จะมีไดในแตละเขต



  
 

๓๑๘ 

เลือกตั้ง และตองเรียงตามลําดับหมายเลข แลวใหยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนวัน
เปดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

(๒) รายชื่อของบุคคลตาม (๑) ตองไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนไมวาของพรรคการเมืองใด และตองคํานึงถึงโอกาส 
สัดสวนที่เหมาะสมและความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย 

มาตรา ๙๘  การคํานวณสัดสวนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแตละ
พรรคการเมืองจะไดรับเลือกในแตละเขตเลือกตั้ง ใหนําคะแนนที่แตละพรรคการเมือง
ไดรับในเขตเลือกตั้งนั้นมารวมกัน แลวคํานวณเพื่อแบงจํานวนผูที่จะไดรับเลือกของแตละ
พรรคการเมือง เปนสัดสวนที่สัมพันธกันโดยตรงกับจํานวนคะแนนรวมขางตน คะแนนที่
แตละพรรคการเมืองไดรับ และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่จะพึงมีได
ในเขตเลือกตั้งนั้น โดยใหผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแตละพรรค
การเมืองไดรับเลือกตามเกณฑคะแนนที่คํานวณได เรียงตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๔ วรรคสาม มาใชบังคับกับการนับคะแนนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจ
กําหนดใหมีการรวมผลการนับคะแนนเบื้องตนที่จังหวัดกอนก็ได 

มาตรา ๙๙  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติ

ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 

และ 

(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู
นอกราชอาณาจักรยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
มาตรา ๑๐๐  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิให

ใชสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
มาตรา ๑๐๑  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๑) มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะ
เหตุยุบสภา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ดวย 



  
 

๓๑๙ 

(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 
(๕) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตาม (๔) 

ดวย แตลักษณะดังกลาวในกรณีใดที่กําหนดถึงจังหวัด ใหหมายถึงกลุมจังหวัด 
(๖) คุณสมบัติอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
มาตรา ๑๐๒  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง 

เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ 

(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการ
การเมือง 

(๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(๑๐) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลง

แลวยังไมเกินสองป 
(๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
(๑๒) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๖๓ 
(๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
มาตรา ๑๐๓  พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการ

เลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งใด  ตองสงสมาชิก เข าสมัครรับ เลือกตั้ งใหครบจํ านวน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น และจะสงเกินจํานวนดังกลาวมิได 

เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนตามวรรคหนึ่ง

แลวแมภายหลังจะมีจํานวนลดลงจนไมครบจํานวน ไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาพรรค
การเมืองนั้นสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนแลว 

เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
ผูสมัครรับเลือกตั้งมิได 



  
 

๓๒๐ 

มาตรา ๑๐๔  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิก

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได 
มาตรา ๑๐๕  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๐๖  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๑ 
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๒ 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖ 
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเปน

สมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการ

บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพน
จากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ เวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ 
คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติ
ดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา 
๖๕  วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

(๘) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง ในกรณี
เชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น 

(๙) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือศาล
รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศาลฎีกามีคําสั่งตาม
มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติ
หรือศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่ง แลวแตกรณี 

(๑๐) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มี
กําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภา

ผูแทนราษฎร 
(๑๑) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการ

รอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หมิ่นประมาท 

มาตรา ๑๐๗  เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรง
ตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป 
ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง 
และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๐๘  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร
เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม 

การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไมนอยกวา 



  
 

๓๒๑ 

สี่สิบหาวันแตไมเกินหกสิบวันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นตอง
กําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน 
มาตรา ๑๐๙  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่นใด

นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ให
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายใน 
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึง 
หนึ่งรอยแปดสิบวัน 

(๒) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบ
สัดสวน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้นในเขตเลือกตั้งนั้น เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน
ตําแหนงที่วาง โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้น
วางลง  เวนแตไมมีรายชื่อเหลืออยูในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตําแหนงที่วาง ให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๑) ใหเริ่มนับแตวัน
เลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม 
(๒) ใหเริ่มนับแตวันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรผูเขามาแทนตําแหนงที่วางนั้น อยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎร
ที่เหลืออยู 

 

มาตรา  ๑๑๐   ภายหลังที่ คณะรัฐมนตรี เข าบริหารราชการแผนดินแลว 
พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองใน

สภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวน
มากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไม 
นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรในขณะ

แตงตั้ง เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไวตาม

วรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผู เปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับเสียง
สนับสนุนขางมากจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของ

พรรคนั้นมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่มี
เสียงสนับสนุนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติดังกลาว

ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ มาใชบังคับโดย
อนุโลม ในกรณีเชนนี้ พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
แทนตําแหนงที่วาง 

 
 
 
 
 
 



  
 

๓๒๒ 

สวนที่ ๓ 
วุฒิสภา 

   
 

มาตรา ๑๑๑  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนรวมหนึ่งรอยหาสิบคน ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาเทากับจํานวน
รวมขางตนหักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจังหวัดในระหวางวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก

การเลือกตั้ง ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมิไดมีการ

เลือกตั้งหรือสรรหาขึ้นแทนตําแหนงที่วาง แลวแตกรณี ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
วุฒิสภาเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทําใหสมาชกิวุฒิสภาไมครบจํานวนตามวรรคหนึ่ง แต
มีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ใหถือวาวุฒิสภา
ประกอบดวยสมาชิกจํานวนดังกลาว แตตองมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาใหไดสมาชิก
วุฒิสภาครบจํานวนตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีเหตุการณ

ดังกลาว และใหสมาชิกวุฒิสภาที่เขามานั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่
เหลืออยู 

มาตรา ๑๑๒  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแตละจังหวัด ใหใชเขตจังหวัดเปน
เขตเลือกตั้งและใหมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดหนึ่งเสียงและใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง

และลับ 

เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถหา
เสียงเลือกตั้งไดก็แตเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภา 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งของ
สมาชิกวุฒิสภา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๑๓  ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน 
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุม
ใหญศาลฎีกามอบหมายจํานวนหนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ ทําหนาที่สรรหา
บุคคลตามมาตรา ๑๑๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวแจงผลการสรรหาใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล
ผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองใหกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถา

กรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภาประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู 
มาตรา ๑๑๔  ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดําเนินการสรรหาบุคคลที่มี

ความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตาง  ๆ ในภาควิชาการ  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่
ของวุฒิสภาเปนสมาชิกวุฒิสภาเทาจํานวนที่จะพึงมีตามที่กําหนดในมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง 



  
 

๓๒๓ 

ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรู ความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสําคัญ และใหคํานึงถึง
องคประกอบจากบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน โอกาสและ
ความเทาเทียมกันทางเพศ สัดสวนของบุคคลในแตละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกลเคียงกัน 
รวมทั้งการใหโอกาสกับผูดอยโอกาสทางสังคมดวย 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
มาตรา ๑๑๕  บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้เปนผูมี

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการ

เสนอชื่อ 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตองมีลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย 
(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 

(๕) ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

(๖) ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเคยเปนสมาชิก
หรือเคยดํารงตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรค
การเมืองมาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 

(๗) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
พนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือ

วันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
(๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) 

(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 
(๙) ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวยังไมเกินหาป 
มาตรา ๑๑๖  สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น 

หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได 
บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยัง 

ไมเกินสองปจะเปนรัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มิได 
มาตรา ๑๑๗  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเริ่มตั้งแตวันที่มี

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาเริ่ม
ตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกตั้ง หรือ
วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา แลวแตกรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได 



  
 

๓๒๔ 

ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม 

มาตรา ๑๑๘  เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง 
พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต
วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตอง
กําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกําหนดวันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตอง
ทําการสรรหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก

การสรรหาสิ้นสุดลง 
มาตรา ๑๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑๕ 
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖ 
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือศาล

รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศาลฎีกามีคําสั่งตาม
มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔๐ วรรคสาม ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุด 
สมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่ง แลวแตกรณี 

(๗) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มี
กําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

(๘) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอ
การลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่น
ประมาท 

มาตรา ๑๒๐  เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในกรณีดังกลาว และใหสมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทน
ตําแหนงที่วางนั้น อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระ
ของสมาชิกวุฒิสภาที่วางลงจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกตั้ง
หรือการสรรหาก็ได 

มาตรา  ๑๒๑   ในการที่ วุฒิสภาจะพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง ทําหนาที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอ
ชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน แลว
รายงานตอวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป 

การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการที่
กําหนดในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

 
สวนที่ ๔ 

บทที่ใชแกสภาทั้งสอง 
   

 
มาตรา ๑๒๒  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทน 

ปวงชนชาวไทย โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ 



  
 

๓๒๕ 

และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย 
โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน 

มาตรา ๑๒๓  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี้ 

“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๒๔  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่ง
และรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภา
นั้น ๆ ตามมติของสภา 

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภา

หรือมีการยุบสภา 
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันเลือกประธาน

และรองประธานวุฒิสภาใหม 
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานและรองประธาน

วุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคสองหรือวรรคสาม แลวแตกรณี เมื่อ 
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหนง 
(๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตร ีหรือขาราชการการเมืองอื่น 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ 

เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ในระหวางการดํารงตําแหนง ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปน
กรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได 

มาตรา ๑๒๕  ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการของสภานั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่
ประธานมอบหมายและปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได 
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทําหนาที่แทน ตองวางตนเปน

กลางในการปฏิบัติหนาที่ 
เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและรองประธาน

วุฒิสภาไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกกันเองใหสมาชิกคนหนึ่งเปน
ประธานในคราวประชุมนั้น 

มาตรา ๑๒๖  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา จึงจะเปน
องคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๕๖ และ
มาตรา ๑๕๗ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปน
อยางอื่นก็ได 

การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ 

สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมีการ
บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่ที่
ประชาชนอาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ 



  
 

๓๒๖ 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด ให
กระทําเปนการลับ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมี
อิสระและไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด 

มาตรา ๑๒๗  ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมี
การเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 

ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป 

สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด ในกรณีที่การ
เริ่มประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมถึงหนึ่งรอยหาสิบวัน จะไมมี
การประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสําหรับปนั้นก็ได 

ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ใหรัฐสภาดําเนินการประชุมไดเฉพาะกรณีที่
บัญญัติไวในหมวด ๒ หรือการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือราง
พระราชบัญญัติ การอนุมัติพระราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม 
การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการใหความ
เห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง การตั้งกระทูถาม 
และการแกไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติใหพิจารณาเรื่องอื่นใดดวยคะแนน
เสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน แต
พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได 

การปดสมัยประชุมสมัยสามัญกอนครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน จะกระทํา
ไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

 

มาตรา ๑๒๘  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรงปด
ประชุม 

พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุม

สามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองค มา
ทํารัฐพิธีก็ได 

เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุม
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได 

ภายใตบังคับมาตรา ๑๒๙ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปด
ประชุมรัฐสภาใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๒๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน 
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรม
ราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได 

คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานรัฐสภา 
ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการ 
มาตรา ๑๓๐  ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุม

รวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความ
คิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุ
ฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมิได 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมที่มีการ

ถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏ



  
 

๓๒๗ 

นอกบริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดทางอาญาหรือละเมิด
สิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น 

ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่อาจเปนเหตุใหบุคคลอื่นซึ่ง
มิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมี
การโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

ขอบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการ
ฟองคดีตอศาล 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงาน
การประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี และ
คุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศนที่ไดรับอนุญาตจากประธานแหงสภานั้นดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๑  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้น
เปนผูตองหาในคดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือใน
กรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทํา

ความผิด ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และประธานแหง
สภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได 

ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม
วาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมมิได 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง แตการพิจารณาคดีตองไมเปน
การขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา 

การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํากอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของ

สภาใดสภาหนึ่งยอมเปนอันใชได 
ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหวางสอบสวน

หรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแต
กรณี ตองสั่งปลอยทันทีถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ 

คําสั่งปลอยใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม 
มาตรา  ๑๓๒   ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภา

ผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา 

๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๑๘๙ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา 
(๒) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
(๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคลออก

จากตําแหนง 
มาตรา ๑๓๓  การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุม

รวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุม 
แตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 
หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็
ใหประชุมลับ 



  
 

๓๒๘ 

มาตรา ๑๓๔  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับการประชุม
เกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการ
อันเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติหนาที่และองค
ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การ
ลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป 
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และการอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจตราขอบังคับ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๓๕  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภา
ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก 
ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา แลวรายงานตอสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาว
ตองระบุกิจการหรือเรื่องใหชัดเจนและไมซ้ําหรือซอนกัน 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่

พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และใหคําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แตคําสั่งเรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับกับผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล 
และมิใหใชบังคับกับผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่

ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่โดยตรงในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐ วิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  ใหประธาน
คณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้น

สังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้นดําเนินการตามวรรคสอง เวนแตเปนกรณีที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตาม
วรรคสอง 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตาม
มาตรานี้ดวย 

กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ตองมี
จํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละ

พรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร 
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๓๔ ให

ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคหา 
 

สวนที่ ๕ 
การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

   
 

มาตรา ๑๓๖  ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
(๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม 

มาตรา ๑๙ 
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑ 



  
 

๓๒๙ 

(๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒ 

(๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓ 
(๕) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติไดตาม

มาตรา ๑๒๗ 
(๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๗ 
(๗) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๘ 
(๘) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๗ 
(๙) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

หรือรางพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๕ 
(๑๐ )  การปรึ กษาร า งพระราชบัญญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญหรื อร า ง

พระราชบัญญัติใหมตามมาตรา ๑๕๑ 
(๑๑) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรค
สอง 

(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๖ 
(๑๓) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๗๙ 
(๑๔) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๘๙ 
(๑๕) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ 
(๑๖) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑ 
 

มาตรา ๑๓๗  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมรัฐสภา  ใหใชขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน 

ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดย
อนุโลม เวนแตในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกของ
แตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละ

สภา 
 

สวนที่ ๖ 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๑๓๘  ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้ 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 



  
 

๓๓๐ 

(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
มาตรา ๑๓๙  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ 

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาล
และประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

มาตรา ๑๔๐  การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาใหกระทําเปนสามวาระ ดังตอไปนี้ 
(๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ และในวาระที่สองขั้น

พิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมากของแตละสภา 
(๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยใน

การที่จะใหออกใชเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 
ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับ

การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๔๑  เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญแลวกอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสง
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญซึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอัน
ตกไป ในกรณีที่วินิจฉัยวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญหรือรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

ในกรณีที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความที่ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามวรรคสอง ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
กลับคืนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ ในกรณีเชนวานี้ ใหสภา
ผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 
โดยมติในการแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เทาที่มีอยูของแตละสภา แลวใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ 
หรือมาตรา ๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป 

 
สวนที่ ๗ 

การตราพระราชบัญญัติ 
   

 
มาตรา ๑๔๒  ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๙ รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน 
(๓) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด

องคกรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ หรือ 



  
 

๓๓๑ 

(๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนเขาชื่อเสนอกฎหมายตาม
มาตรา ๑๖๓ 

ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซึ่งมีผู เสนอตาม  (๒) (๓) หรือ (๔) เปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ประชาชนไดเสนอรางพระราชบัญญัติใดตาม (๔) แลว หากบุคคลตาม 
(๑) หรือ (๒) ไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัตินั้นอีก 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๓ วรรคสี่ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น
ดวย 

รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 
ในการเสนอรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งตองมีบันทึกวิเคราะหสรุป

สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดวย 
รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยใหประชาชนทราบและให

ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดของรางพระราชบัญญัตินั้นไดโดยสะดวก 
มาตรา  ๑๔๓   ร างพระราชบัญญั ติ เกี่ ยวดวยการเงิน  หมายความถึงร าง

พระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอัน

เกี่ยวกับภาษีหรืออากร 
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจาย

ของแผนดิน 
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสิน

ของรัฐ 
(๔) เงินตรา 

ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย

การเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกัน
ของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎร

ทุกคณะ เปนผูวินิจฉัย 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณากรณีตาม

วรรคสอง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว 
มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสอง ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง 
ชี้ขาด 

มาตรา ๑๔๔  รางพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอและ
ในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตสภาผูแทนราษฎรได
แกไขเพิ่มเติม และประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะ
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการ
พิจารณาไวกอน  และภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว  ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหที่ประชุมรวมกันของประธานสภา

ผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปน 
ผูวินิจฉัย 

ในกรณีที่ที่ประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยวาการแกไขเพิ่มเติมนั้น ทําให
รางพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรสงร างพระราชบัญญั ตินั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง  ในกรณีที่
นายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรอง  ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิใหราง
พระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

 



  
 

๓๓๒ 

มาตรา ๑๔๕  รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบายที่แถลงตอ
รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ วาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน หากสภาผูแทนราษฎรมี
มติไมใหความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู คณะรัฐมนตรีอาจขอใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
เพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบใหตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปน
สมาชิกของแตละสภามีจํานวนเทากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ  ประกอบกันเปน
คณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น  และให
คณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภารายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติที่ไดพิจารณาแลว

ตอรัฐสภา ถารัฐสภามีมติเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัตินั้น ใหดําเนินการตอไปตาม
มาตรา ๑๕๐ ถารัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

มาตรา ๑๔๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๘ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่เสนอตามมาตรา ๑๔๒ และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎร
เสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมา
นั้นใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยาย
เวลาออกไปเปนกรณีพิเศษซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันใน
สมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๙ 

ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวใน

วรรคหนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น 
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไปยัง

วุฒิสภา ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปน

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปน
เด็ดขาด 

ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปนราง

พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน 

มาตรา  ๑๔๗   ภายใตบั งคับมาตรา  ๑๖๘  เมื่ อ วุ ฒิสภาได พิจารณาร าง

พระราชบัญญัติเสร็จแลว 
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐ 
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไว

กอน และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร 
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภา

ผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอไป
ตามมาตรา ๑๕๐ ถาเปนกรณีอื่น ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหง
สภานั้น ๆ มีจํานวนเทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการ
รวมกันเพื่อพิจารณารางนั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกันรายงานและเสนอราง

พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง ถาสภาทั้งสอง
ตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งราง
พระราชบัญญัตินั้นไวกอน 

คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมา
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติได และ 
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้
ดวย 



  
 

๓๓๓ 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถา วุฒิสภาไมสงร างพระราชบัญญั ติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๖ ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติ
นั้น และใหดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ ตอไป 

มาตรา ๑๔๘  รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวตามมาตรา ๑๔๗ นั้น สภา
ผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแต

วันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร สําหรับกรณีการยับยั้ง
ตามมาตรา ๑๔๗ (๒) และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณีการ
ยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือ
รางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐ 

ถารางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวานี้ 
ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวย

คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร

แลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐ 

 

มาตรา ๑๔๙  ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๔๗ 
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยาง

เดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวมิได 
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือสง

ใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการ
ของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา
สงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปน
รางพระราชบัญญั ติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของราง

พระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 
มาตรา ๑๕๐  รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ให

นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับราง

พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

มาตรา ๑๕๑  รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภา
จะตองปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว ให
นายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
พระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให
นายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมาย

ไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 
 



  
 

๓๓๔ 

มาตรา ๑๕๒  การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎร

วินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ 
หากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎรตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น

มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสัดสวนหญิง
และชายที่ใกลเคียงกัน 

มาตรา ๑๕๓  ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎร  ร างรัฐธรรมนูญแกไข เพิ่ม เติมหรือบรรดาร างพระราชบัญญั ติที่

พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ให
เปนอันตกไป 

ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภา
ผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือราง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายในหกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก

หลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอ

ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันตกไป 

การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตาม

วรรคสอง ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา 
แลวแตกรณี 

 
 

สวนที่ ๘ 
การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๑๕๔  รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่
นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระ

ปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๕๐ หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา 
๑๕๑ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีก
ครั้งหนึ่ง 

(๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสอง

สภา เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้น
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภา
ที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงให
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสง
ความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ วินิจฉัย  และแจงใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 

ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพื่อประกาศใชรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมี 
คําวินิจฉัย 



  
 

๓๓๕ 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญนี้หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความ
ดังกลาวเปนสาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญนี้แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป และ
ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป 

มาตรา ๑๕๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ ใหนํามาใชบังคับกับรางขอบังคับการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุม
รัฐสภา ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยัง
มิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๙ 

การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
   

 
มาตรา ๑๕๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู

ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน

สําคัญของแผนดนิ 
มาตรา ๑๕๗  การบริหารราชการแผนดินเรื่องใดที่เปนปญหาสําคัญที่อยูในความ

สนใจของประชาชน เปนเรื่องที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน หรือ
ที่เปนเรื่องเรงดวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภา
ผูแทนราษฎรกอนเริ่มประชุมในวันนั้นวาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ

ในการบริหารราชการแผนดินเรื่องนั้นโดยไมตองระบุคําถาม และใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกลาวไวในวาระการประชุมวันนั้น 

การถามและการตอบกระทูตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดสัปดาหละหนึ่งครั้ง และ
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นตั้งกระทูถามดวยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผนดินนั้น

ไดเรื่องละไมเกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
มาตรา ๑๕๘  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปซึ่งเปนบุคคลตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ดวย และเมื่อได
มีการเสนอญัตติแลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการ
ลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสาม 

การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเรื่องที่ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่
ราชการ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไมมีการยื่น
คํารองขอตามมาตรา ๒๗๑ กอนมิได และเมื่อไดมีการยื่นคํารองขอตามมาตรา ๒๗๑ แลว 
ใหดําเนินการตอไปไดโดยไมตองรอผลการดําเนินการตามมาตรา ๒๗๒ 

เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปราย

นั้นไปใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้มิให
กระทําในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาชื่อเสนอญัตติขอ



  
 

๓๓๖ 

เปดอภิปรายนั้น เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ 
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น 

ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําชื่อผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป และมิใหนํามาตรา ๑๗๒ มา
ใชบังคับ 

มาตรา ๑๕๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหกของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๘ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอื่น 
ภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคง
ตองถูกอภิปรายเพื่อลงมตไิมไววางใจตามวรรคหนึ่งตอไป 

ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับรัฐมนตรีผูซึ่งพนจากตําแหนงเดิมไมเกิน

เกาสิบวันกอนวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง แตยังคงเปนรัฐมนตรีใน
ตําแหนงอื่นดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๐  ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มิไดอยูในพรรคการเมืองที่
สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมีจํานวนไมถึงเกณฑที่จะเสนอญัตติ

ขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวทั้งหมดเทาที่มีอยูมี

สิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีเปนรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ ได เมื่อคณะรัฐมนตรีไดบริหาร
ราชการแผนดินมาเกินกวาสองปแลว 

มาตรา ๑๖๑  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให
คณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

โดยไมมีการลงมติ 
การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง 
มาตรา ๑๖๒  ในกรณีที่มีการประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อตั้งกระทู

ถามในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ หรือการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูใด ใหเปนหนาที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นตองเขารวมประชุมสภา
ผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อชี้แจงหรือตอบกระทูถามในเรื่องนั้นดวยตนเอง เวนแตมีเหตุ
จําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหไมอาจเขา ชี้แจงหรือตอบกระทู  แตตองแจงให
ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบกอนหรือในวันประชุมสภาในเรื่อง

ดังกลาว 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถาม การ

อภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ 
 

หมวด ๗ 
การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

   
 

มาตรา ๑๖๓  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อ
รองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติตามที่กําหนดใน

หมวด ๓ และหมวด ๕ แหงรัฐธรรมนูญนี้ 
 



  
 

๓๓๗ 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ใหเปนไปตามที่

กฎหมายบัญญัติ 
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

ตองใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นชี้แจง

หลักการของรางพระราชบัญญั ติและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาราง

พระราชบัญญัติดังกลาวจะตองประกอบดวยผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อ

เสนอรางพระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการ

ทั้งหมดดวย 
มาตรา ๑๖๔  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิ

เขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนบุคคล
ตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตําแหนงได 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาว

กระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเขาชื่อรองขอตามวรรค

หนึ่ง  ให เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
มาตรา ๑๖๕  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนได

เสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได 

(๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติ

โดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาที่จัดใหมีการออกเสียง

ประชามติ หรือเปนการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

การออกเสียงประชามติตองเปนการใหออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใน

กิจการตามที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล จะกระทํามิได 

กอนการออกเสียงประชามติ รัฐตองดําเนินการใหขอมูลอยางเพียงพอ และให
บุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได
อยางเทาเทียมกัน 

หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ ซึ่งอยางนอยตองกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเสียงประชามติ 
เพื่อมีขอยุติ 

 
หมวด ๘ 

การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
   

 
มาตรา ๑๖๖  งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ให
ใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน 



  
 

๓๓๘ 

มาตรา ๑๖๗  ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณตองมีเอกสารประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค 
กิจกรรม แผนงาน โครงการในแตละรายการของการใชจายงบประมาณใหชัดเจน รวมทั้ง
ตองแสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศเกี่ยวกับภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจาก

การใชจายและการจัดหารายได ประโยชนและการขาดรายไดจากการยกเวนภาษีเฉพาะราย
ในรูปแบบตาง ๆ ความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป ภาระหนี้และการกอหนี้
ของรัฐและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปที่ขออนุมัติงบประมาณนั้นและปงบประมาณ
ที่ผานมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย 

หากรายจายใดไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐไดโดยตรง ใหจัดไวในรายการรายจายงบกลาง โดยตองแสดง
เหตุผลและความจําเปนในการกําหนดงบประมาณรายจายงบกลางนั้นดวย 

ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่ง
รวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได การกําหนด
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
การบัญชี กองทุนสาธารณะ การกอหนี้หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินหรือภาระทาง
การเงินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการ
อื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการจัดหารายได กํากับการใชจายเงินตามหลักการ
รักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และความเปนธรรมในสังคม 

มาตรา ๑๖๘  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย สภาผูแทนราษฎรจะตองวิเคราะหและพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวัน
นับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร 

ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมแลวเสร็จภายใน

กําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในราง
พระราชบัญญัตินั้นและใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไข
เพิ่มเติมใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในราง
พระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๑๕๐ 

ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๑๔๘ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได 
แตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใด 
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินสงใชตนเงินกู 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู 
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การ

เสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใช
งบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 



  
 

๓๓๙ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวา 
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝน
บทบัญญัติตามวรรคหก ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาล
รัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณี
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหก ใหการเสนอ การ
แปรญัตติหรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป 

รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล และองคกรตามวรรคแปด 
หากหนวยงานนั้นเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ ให
สามารถเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง 

มาตรา ๑๖๙  การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมาย
วาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอน
งบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนรัฐบาลจะจายไป
กอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตอง
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ใหกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่ไดใช
เงินคงคลังจายไปกอนแลวดวย 

ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
โอนหรือนํารายจายที่กําหนดไวสําหรับหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใชในรายการที่

แตกตางจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไดทันที และให
รายงานรัฐสภาทราบโดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีการโอนหรือนํารายจายตามงบประมาณที่กําหนดไวในรายการใดไป

ใชในรายการอื่นของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหรัฐบาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุก
หกเดือน 

มาตรา ๑๗๐  เงินรายไดของหนวยงานของรัฐใดที่ไมตองนําสงเปนรายได
แผนดิน ใหหนวยงานของรัฐนั้นทํารายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาว เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป 

การใชจายเงินรายไดตามวรรคหนึ่งตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังตาม

หมวดนี้ดวย 
 

หมวด ๙ 
คณะรัฐมนตรี 

   
 

มาตรา ๑๗๑  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่น
อีกไมเกินสามสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตาม
หลักความรับผิดชอบรวมกัน 

นายกรัฐมนตรีตอง เปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรซึ่ งไดรับแตงตั้ งตาม 
มาตรา ๑๗๒ 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง

นายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได 
 



  
 

๓๔๐ 

มาตรา ๑๗๒  ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร
ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียก

ประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ 
การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตอง

มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ

สภาผูแทนราษฎรรับรอง 
มติของสภาผูแทนราษฎรที่ เห็นชอบดวยในการแตงตั้ งบุคคลใดให เปน

นายกรัฐมนตรีตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ

สภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้ใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย 
มาตรา ๑๗๓  ในกรณีที่พนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุม

รัฐสภาเพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดมาประชุมเปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคล
ใดไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบใหไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๒ วรรค
สาม ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้นกราบบังคมทูลภายในสิบหาวันนับแตวันที่
พนกําหนดเวลาดังกลาวเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียง

สูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี 
มาตรา ๑๗๔  รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 

(๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 
(๕) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปกอนไดรับ

แตงตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
มาแลวยังไมเกินสองปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี 

มาตรา  ๑๗๕   กอนเข ารับหน าที่  รัฐมนตรีต องถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชน
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๗๖  คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาและชี้แจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไมมี
การลงมติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่ และเมื่อแถลง
นโยบายตอรัฐสภาแลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติราชการแตละปตามมาตรา ๗๖ 

กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปน
เร งดวนซึ่ งหากปลอยให เนิ่นช าไปจะกระทบตอประโยชนสํ าคัญของแผนดิน 
คณะรัฐมนตรีที่เขารับหนาที่จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได 

มาตรา ๑๗๗  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติใหเขา
ประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีตองเขารวมประชุม และใหนําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา 
๑๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ถารัฐมนตรีผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในขณะเดียวกันดวย หามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารง
ตําแหนง การปฏิบัติหนาที่หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น 



  
 

๓๔๑ 

มาตรา ๑๗๘  ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๑๗๖ และตอง
รับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภา
ในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๗๙  ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่
คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปใน 
ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

มาตรา ๑๘๐  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ 
(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) 

(๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดย
อนุโลม 

มาตรา ๑๘๑  คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๑๘๐ (๒) คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปน ภายใต
เงื่อนไขที่กําหนด ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการ
ที่รัฐถือหุนใหญ หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่หรือพนจากตําแหนง หรือ

ใหผูอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอน 

(๒) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เวนแตจะไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

(๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเปนการ
สรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป 

(๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอ
การเลือกตั้งและไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนด 

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

เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗๔ 
(๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๓ 
(๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙ 
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว 

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรค
สี่ ดวย 



  
 

๓๔๒ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความ
เปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย 

มาตรา ๑๘๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพน
จากความเปนรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

มาตรา ๑๘๔  ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ 
ก็ได 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็น
วาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุม
สามัญจะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไม
อนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา

ผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไป
ในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก

บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การ
ไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 

ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไม
อนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณี

ยืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 
มาตรา ๑๘๕  กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนด

ใดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอ
ความเหน็ตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา 
๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้น
มา 

เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับความเห็นของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระ
ราชกําหนดนั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา 
๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน 



  
 

๓๔๓ 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

มาตรา ๑๘๖  ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวย
ภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชน

ของแผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ
ก็ได 

พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
ภายในสามวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๘๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘๗  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 

มาตรา ๑๘๘  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและ
เลิกใชกฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน 
เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

มาตรา ๑๘๙  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
เมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 

มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 
ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ให

วุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู 

มาตรา ๑๙๐  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง

ประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผล
ผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับเรื่องดังกลาว 

กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวาง

ประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย 

เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผล
ผูกพันคณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น 
และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยา 
ผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม 

ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มี

ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผล
ผูกพันดานการคา หรือการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวโดยคํานึงถึงความเปนธรรมระหวาง 
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ผูที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและ

ประชาชนทั่วไป 
ในกรณีที่มีปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัย 

ชี้ขาด โดยใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาล
รัฐธรรมนูญโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย
โทษ 

มาตรา ๑๙๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร
ศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

มาตรา ๑๙๓  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน 
ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พน
จากตําแหนงเพราะความตาย 

มาตรา ๑๙๔  ขาราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
และมิใชขาราชการการเมือง จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
อื่นมิได 

มาตรา ๑๙๕  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอัน
เกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ 

บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแลวหรือถือเสมือนหนึ่งวาไดทรงลงพระ

ปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน 
มาตรา ๑๙๖  เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรี

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝาย

คานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกาซึ่งตองกําหนดใหจายไดไมกอนวันเขารับหนาที่ 

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรีซึ่งพนจาก

ตําแหนง ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑๐ 
ศาล 

   
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา  ๑๙๗   การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เปนอํานาจของศาลซึ่งตอง

ดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย 

ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดย

ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิพากษาและ

ตุลาการนั้น จะกระทํามิได เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนการ
เลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น เปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัยหรือตกเปนจํา เลย
ในคดีอาญา เปนกรณีที่กระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือ
มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นอันไมอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 



  
 

๓๔๕ 

ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองมิได 
มาตรา ๑๙๘  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ 
การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีขอหาฐานใด

ฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทํา
มิได 

การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
วาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได 

มาตรา ๑๙๙  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น 
และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ 

หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๒๐๐  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูพิพากษาและตุลาการ และทรงใหพน

จากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย 
การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดี
และวิธีพิจารณาของศาลดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนั้น 

มาตรา ๒๐๑  กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตย
สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุข

แหงราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุก

ประการ” 
มาตรา ๒๐๒  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของ 

ผูพิพากษาและตุลาการ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนําระบบบัญชีเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับมิได 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรรมการตรวจเงินแผนดิน ดวย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐๓  บุคคลจะดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการ
ตุลาการของศาลอื่น ตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปน
กรรมการโดยตําแหนงหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 
สวนที่ ๒ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๒๐๔  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง

และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธลีงคะแนนลับ จํานวนสามคน 



  
 

๓๔๖ 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสองคน 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตร
อยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา ๒๐๖ จํานวนสองคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น ซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงและไดรับเลือกตาม

มาตรา ๒๐๖ จํานวนสองคน 
ในกรณีที่ไมมีผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรับ

เลือกตาม (๑) หรือ (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด แลวแตกรณี เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๒๐๕ และมีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรที่เหมาะสมจะปฏิบัติหนาที่
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณ ี

ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๐๕  ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ 
(๓) เคยเปนรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด กรรมการ 

การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือเคยรับราชการใน

ตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวยราชการ
ที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย หรือเคยเปน
ทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องไมนอยกวาสามสิบปนับถึงวันที่

ไดรับการเสนอชื่อ 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) 

(๗) (๑๓) หรือ (๑๔) 
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก

สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง ใน

ระยะสามปกอนดํารงตําแหนง 
(๗) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 

มาตรา ๒๐๖  การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ 
(๓) และ (๔) ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานใน
สภาผูแทนราษฎร และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่ง
คน เปนกรรมการ ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) 
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารง

ตําแหนงดังกลาว แลวใหเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกพรอมความยินยอมของผูนั้นตอประธาน
วุฒิสภา มติในการคัดเลือกดังกลาวตองลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนนไม 
นอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู ในกรณีที่ไมมีกรรมการใน



  
 

๓๔๗ 

ตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยกรรมการที่
เหลืออยู ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบบุคคล 
ผูไดรับการคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อ การลงมติใหใชวิธี
ลงคะแนนลับ ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป ในกรณีที่วุฒิสภาไมเห็นชอบในรายชื่อใด ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรอม
ดวยเหตุผลเพื่อใหดําเนินการสรรหาใหม  หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญไมเห็นดวยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหสง
รายชื่อนั้นใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป แตถามติที่
ยืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันท ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหม ซึ่งตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุใหตองดําเนินการดังกลาว 

ในกรณีที่ไมอาจสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) ไดภายในเวลาที่กําหนด ไมวาดวย
เหตุใด ๆ ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนสามคน และใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
แตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนสองคน เปนกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการ
ตาม (๑) แทน 

มาตรา ๒๐๗  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ 

(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดย
มุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

(๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดเลือกบุคคลหรือวุฒิสภาใหความเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดย
ไดรับความยินยอมของบุคคลนั้น ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อตนไดลาออก
จากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิก
ประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก
หรือไดรับความเห็นชอบ แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลา
ที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกหรือไดรับความเห็นชอบใหเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ แลวแตกรณี มาใชบังคับ 

มาตรา ๒๐๘  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียง
วาระเดียว 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพนจากตําแหนงตาม

วาระ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนเจาพนักงานในการ

ยุติธรรมตามกฎหมาย 
มาตรา ๒๐๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) มอีายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 



  
 

๓๔๘ 

(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ 
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐๗ 
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
(๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ 

เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่

ตอไปไดภายใตบังคับมาตรา ๒๑๖ 
มาตรา ๒๑๐  ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพน

จากตําแหนงตามวาระพรอมกันทั้งหมด ใหเริ่มดําเนินการตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา 
๒๐๖ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาล

ฎีกา ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจาก
ตําแหนง 

(๒) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

(๓) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ (๓) หรือ (๔) ให
ดําเนินการตามมาตรา ๒๐๖ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๖ ภายในสามสิบวันนับแตวัน
เปดสมัยประชุมของรัฐสภา 

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๒๐๔ วรรคสาม มาใชบังคับ 

มาตรา ๒๑๑  ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาล
เห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวย

บทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ
นั้น ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย 
ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว 
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระ

อันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึง

คําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 
มาตรา ๒๑๒  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมี

สิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญได 
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว 

ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 

 



  
 

๓๔๙ 

มาตรา ๒๑๓  ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหพนักงาน
สอบสวน  หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น 
ดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาได 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่

มอบหมาย 
มาตรา ๒๑๔  ในกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาลตั้งแตสององคกรขึ้นไป ใหประธาน
รัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองคกรนั้น เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย 

มาตรา ๒๑๕  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการ
เสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณา
วินิจฉัยแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือประเดน็ดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

มาตรา ๒๑๖  องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและใน
การทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการ

วินิจฉัยในสวนของตนพรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญทุกคน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือ 

คํากลาวหา สรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหา

ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล และองคกรอื่นของรัฐ 

วิธี พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๗  ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระ 

โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาล

รัฐธรรมนูญ 
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตองมาจากการเสนอของ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่

กฎหมายบัญญัติ 
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ

การดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

สวนที่ ๓ 
ศาลยุติธรรม 

   
 

มาตรา ๒๑๘  ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น 

มาตรา ๒๑๙  ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา 
เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น 

ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอ

ตอศาลฎีกาไดโดยตรง และคดีที่อุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนหรือ



  
 

๓๕๐ 

ศาลอุทธรณตามที่กฎหมายบัญญัติ เวนแตเปนกรณีที่ศาลฎีกาเห็นวาขอกฎหมายหรือ
ขอเท็จจริงที่อุทธรณหรือฎีกานั้นจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณา ศาลฎีกามีอํานาจ
ไมรับคดีไวพิจารณาพิพากษาได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด 

ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา และใหศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้ วิธี
พิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด โดยตองใช
ระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว 

ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองคคณะ 
ผูพิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา

หรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนเกาคน ซึ่ง
ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคดี 

อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและวิธี

พิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ให เปนไปตามที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญนี้และในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
มาตรา ๒๒๐  การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง 

ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกอน แลวจึงนําความกราบ
บังคมทูล 

การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุ ติธรรม  ในการนี้ ให

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพื่อ
เสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณา 

การใหความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่งและ

วรรคสองตองคํานึงถึงความรูความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว

ดวย เปนสําคญั 
มาตรา ๒๒๑  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละชั้นศาล ไดแก ศาลฎีกาหกคน ศาลอุทธรณสี่

คน และศาลชั้นตนสองคน ซึ่งเปนขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล และไดรับเลือกจาก
ขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ และ
ไดรับเลือกจากวุฒิสภา 

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีที่ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแตไมครบสองคน
ถาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนเห็นวามีเรื่องเรงดวนที่ตอง

ใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนดังกลาวเปนองคประกอบ
และองคประชุมพิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได 

มาตรา ๒๒๒  ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ โดยมี
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา 

การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ตองมาจากการเสนอของประธาน
ศาลฎีกาและไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามที่กฎหมาย

บัญญัติ 



  
 

๓๕๑ 

สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
สวนที่ ๔ 

ศาลปกครอง 
   

 
มาตรา ๒๒๓  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของ
รัฐดวยกัน อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการ
ดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติ
ใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตาม

รัฐธรรมนูญซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น 
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้น

อุทธรณดวยก็ได 
 

มาตรา ๒๒๔  การแตงตั้งและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนง 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

กอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดินอาจ

ไดรับแตงตั้งใหเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปน 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดใหแตงตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุดทั้งหมด และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล

ปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลวจึงนําความ
กราบบังคมทูล 

การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจํ านวนเทาใด  ให เปนไปตามที่
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกําหนด 

มาตรา ๒๒๕  การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประธานศาล
ปกครองสูงสุดนั้น เมื่อไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและ
วุฒิสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป 

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

ไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองดวยกันเอง 
(๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ งไดรับเลือกจากวุฒิสภาสองคน  และจาก

คณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน 



  
 

๓๕๒ 

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีที่ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแตไมครบสามคน
ถาคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนไมนอยกวาหกคนเห็นวาเปนเรื่องเรงดวนที่

ตองใหความเห็นชอบ  ใหคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนดังกลาวเปน

องคประกอบและองคประชุมพิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได 
มาตรา ๒๒๗  ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ โดยมี

เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด 
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ตองมาจากการเสนอของประธาน

ศาลปกครองสูงสุดและไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่

กฎหมายบัญญัติ 
สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

ดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

สวนที่ ๕ 
ศาลทหาร 

   
 

มาตรา ๒๒๘  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผูกระทําผิดเปน
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 

หมวด ๑๑ 
องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

   
 

สวนที่ ๑ 
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

   
 

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๒๒๙  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย ประธานกรรมการ 

คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 

ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๒๓๐  กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕) และ (๖) 



  
 

๓๕๓ 

(๔) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๗ มาใชบังคับกับกรรมการการเลือกตั้งดวยโดย
อนุโลม 

มาตรา  ๒๓๑   การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
การเลือกตั้ง ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑)  ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจํานวนเจ็ดคน  ซึ่ ง
ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาล
ฎีกาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ ทําหนาที่สรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่ง
สมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนสามคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอ
พรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น มติในการสรรหาดังกลาวตองมีคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู ในกรณีที่ไมมี
กรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมี
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบดวย
กรรมการที่เหลืออยู ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

เลือกตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชผูพิพากษาหรือตุลาการ และตองไมเปนกรรมการสรรหา 
ผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน 

(๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่ง
สมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งจํานวนสองคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอ
พรอมความยินยอมของผูนั้น 

(๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒) ใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่
ทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ในกรณีที่มีเหตุที่ทําใหไมอาจ
ดําเนินการสรรหาไดภายในเวลาที่กําหนดหรือไมอาจสรรหาไดครบจํานวนภายในเวลาที่

กําหนดตาม (๑) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจํานวนภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดตาม (๑) 

(๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบผูไดรับ
การสรรหาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 

(๕) ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบใหดําเนินการตาม (๖) แตถาวุฒิสภาไม
เห็นชอบในรายชื่อใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการ
สรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา แลวแตกรณี เพื่อใหดําเนินการ
สรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา 
ไมเห็นดวยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันทหรือดวยคะแนนไม
นอยกวาสองในสามของที่ประชุมใหญศาลฎีกา แลวแตกรณี ใหดําเนินการตอไปตาม (๖) 
แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันทหรือไมไดคะแนนตามที่กําหนด ใหเริ่ม
กระบวนการสรรหาใหม ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุ
ใหตองดําเนินการดังกลาว 

(๖) ใหผูไดรับความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕) ประชุมและเลือกกันเองให 
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และให
ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป 

 



  
 

๓๕๔ 

มาตรา ๒๓๒  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการการเลือกตั้งซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และการขาดคุณสมบัติ
และมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๓๐ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการ
การเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓๓  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง
สองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๓๐ และให
ประธานรัฐสภาสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยัง
ประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการ
การเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓๔  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตาํแหนงตามวาระพรอมกัน
ทั้งคณะ ใหดําเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนจาก
ตําแหนง 

ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ ใหดําเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต

วันที่มีเหตุดังกลาว และใหผูไดรับความเห็นชอบอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๓๕  คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัด
ใหมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๒๓๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติ

ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
เพื่อใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐใน
การสนับสนุนใหการเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียง
เลือกตั้ง 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีขณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘๑ โดยคํานึงถึงการรักษา



  
 

๓๕๕ 

ประโยชนของรัฐ และคํานึงถึงความสุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียม
กันในการเลือกตั้ง 

(๓) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง การ
สนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง 
รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย และการควบคุมการ
จายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอัน
จําเปนตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 

(๕) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่
เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 

(๖) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใด
หนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือ
การออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 
(๘) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการใหการศึกษา
แกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
(๙) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ

หลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหพนักงาน
อัยการ พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน

ทองถิ่น ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัย
ชี้ขาด 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผูแทนองคการ
เอกชนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 

มาตรา ๒๓๗  ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่น
กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนา
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละ
ละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตาม

มาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมี

กําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง 
มาตรา ๒๓๘  คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหา

ขอเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดคานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไป
โดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 



  
 

๓๕๖ 

(๒) ผูเขารับการสรรหา หรือสมาชิกขององคกรตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง 
คัดคานวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

(๓ )  ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่ อไดว า  กอนไดรับ เลือกตั้ งหรือสรรหา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ผูใดได
กระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้งหรือสรรหา หรือไดรับเลือกตั้ง
หรือสรรหามาโดยไมสุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไป

โดยฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

(๔) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการออกเสียงประชามติมิไดเปนไปโดย
ชอบดวยกฎหมาย หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้ง
ใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งตองพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการโดยพลัน 

มาตรา ๒๓๙  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหม
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภา ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด 
ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควรให

มีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

ผูใด ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาไดรับคํารองของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งแลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตอไป
ไมได จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารอง ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม

ในเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

ผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้น
สิ้นสุดลง 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได มิใหนับบุคคลดังกลาว
เขาในจํานวนรวมของสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นดวยโดยอนุโลม โดยการยื่นคํารองตอศาลตาม
วรรคสองใหยื่นตอศาลอุทธรณ และใหคําสั่งของศาลอุทธรณเปนที่สุด 

มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีการคัดคานวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดเปนไป
โดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับ
การสรรหา สมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๓๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยสั่งการเปนอยางใดแลว ใหเสนอตอศาล
ฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยพลัน และใหนําความในมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม 
มาใชบังคับกับการที่สมาชิกวุฒิสภาผูนั้นไมอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปได โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการสรรหาหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลฎีกามี
คําสั่ง และใหดําเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหมแทนตําแหนงที่วาง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองประธานกรรมการการเลือกตั้งจะ

รวมดําเนินการหรือวินิจฉัยสั่งการมิได และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีองคประกอบ
เทาที่มีอยู 



  
 

๓๕๗ 

การคัดคานและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
มาตรา ๒๔๑  ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศใหมีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศใหมีการ
ออกเสียงประชามติมีผลใชบังคับ หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการ 
การเลือกตั้งไปทําการสอบสวน  เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด หรือจับ หรือ 
คุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดย
ดวน และประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได แตถาประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเปนผูถูกจับหรือคุมขัง ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เทาที่มีอยูเปนผูดําเนินการ 

 
๒. ผูตรวจการแผนดิน 

   
 

มาตรา ๒๔๒  ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู
และมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ  หรือกิจกรรมอันเปน
ประโยชนรวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 

ใหผูไดรับเลือกเปนผูตรวจการแผนดินประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปน

ประธานผูตรวจการแผนดินแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน 
คุณสมบั ติและลักษณะตองห ามของผูตรวจการแผนดินให เปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรง

แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
ใหมีสํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงาน

บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๒๔๓  การสรรหาและการเลือกผูตรวจการแผนดินใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหมีคณะกรรมการสรรหา
จํานวนเจ็ดคนประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่ง 
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๓๑ (๑) วรรคสอง 
มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔๔  ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 

(ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ที่



  
 

๓๕๘ 

กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบ
หรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม 

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไม
ชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม
รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 

(ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่

ของรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐ 
(๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

รวมตลอดถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน 
(๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอ

คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวใน
ราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย 

การใชอํานาจหนาที่ตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการ
เมื่อมีการรองเรียน เวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทําดังกลาวมี
ผลกระทบตอความเสียหายของประชาชนสวนรวมหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ 
ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไมมีการรองเรียนได 

มาตรา ๒๔๕  ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ให
เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
โดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มี
ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็น
ตอศาลปกครองและใหศาลปกครองพิจารณาวินิ จฉั ยโดยไม ชักช า  ทั้ งนี้  ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
๓. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   
 

มาตรา  ๒๔๖   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตย

สุจริตเปนที่ประจักษและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ โดยเคย
เปนรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือผูดํารง
ตําแหนงทางบริหารในหนวยราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาศาสตราจารย ผูแทนองคการพัฒนาเอกชน หรือผูประกอบวิชาชีพที่มีองคกร
วิชาชีพตามกฎหมายมาเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบป ซึ่งองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกร
วิชาชีพนั้นใหการรับรองและเสนอชื่อเขาสูกระบวนการสรรหา 

การสรรหาและการเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ให
นําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช
บังคับโดยอนุโลม โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคนประกอบดวยประธานศาล



  
 

๓๕๙ 

ฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และ
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ 

กระบวนการสรรหา และอํานาจหนาที่ ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๒๔๗  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียง
วาระเดียว 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
ตองปฏบิัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

การพนจากตําแหนง การสรรหา และการเลือกกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติแทนตําแหนงที่วาง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔๘  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา
สองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยาง
รายแรง เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง 

มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจาก

ตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

มาตรา ๒๔๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มี
สิทธิเขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวา กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาว

กระทําการตามวรรคหนึ่งเปนขอ ๆ ใหชัดเจน และใหยื่นตอประธานวุฒิสภา เมื่อประธาน
วุฒิสภาไดรับคํารองแลว ใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูถูกกลาวหา จะปฏิบัติ
หนาที่ในระหวางนั้นมิได จนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารองดังกลาว 

ในกรณีที่กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ไดตามวรรคสาม และมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเหลืออยู
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมด 
ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ทําหนาที่เปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนการชั่วคราว โดยให 
ผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงไดจนกวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต



  
 

๓๖๐ 

แหงชาติที่ตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาที่ได หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวาผูนั้นกระทําความผิด 

มาตรา ๒๕๐  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการ 
ถอดถอนออกจากตําแหนงเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 

(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ 
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐตั้งแต ผูบริหารระดับสูงหรือ

ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ 
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือ
ขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควรดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
(๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๔ ตามบัญชีและ
เอกสารประกอบที่ไดยื่นไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

(๕) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

(๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวใน
ราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย 

(๗) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวยโดยอนุโลม 
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 
มาตรา ๒๕๑  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีหนวย

ธุรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เปนอิสระ โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขึ้น

ตรงตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
การแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ

วุฒิสภา 
ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน

หนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
 
 
 
 



  
 

๓๖๑ 

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
   

 
มาตรา ๒๕๒  การตรวจเงินแผนดินใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและ

กรรมการอื่นอีกหกคน  ซึ่ งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ งจากผูมีความชํานาญและ

ประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง 
และดานอื่น 

การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผนดนิและผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช
บังคับโดยอนุโลม  เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาให เปนไปตาม 
มาตรา ๒๔๓ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงหกปนับแต วันที่

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจเงิน

แผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และเพื่อใหไดหลักประกันความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาว 

มาตรา ๒๕๓  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไข
ขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการวินัยทาง

การเงินและการคลังที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่วินิจฉัยการดําเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทาง

การเงิน  การคลัง  และการงบประมาณ  และใหคดีที่ พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกลาวเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาล

ปกครอง 
ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปน

อิสระและเปนกลาง 
มาตรา ๒๕๔  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงาน

บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

๓๖๒ 

สวนที่ ๒ 
องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

   
 

๑. องคกรอัยการ 
   

 
มาตรา ๒๕๕  พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และ

ตามกฎหมายวาดวยอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น 
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดย

เที่ยงธรรม 
การแตงตั้งและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนงตองเปนไปตามมติของ

คณะกรรมการอัยการ และไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งอัยการ

สูงสุด 
องค กรอั ยก ารมีหน วยธุ รก า รที่ เ ป นอิ ส ระในการบริ ห าร ง านบุ คคล 

การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

พนักงานอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐใน

ทํานองเดียวกัน เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ทั้งตองไมประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพ หรือกระทํากิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่ราชการ และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือ 

ที่ปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน
บริษัท 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
   

 
มาตรา ๒๕๖  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธาน

กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเปนที่ประจักษ ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูแทนจากองคการ
เอกชนดานสิทธิมนุษยชนดวย 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การถอดถอน และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา 

๒๐๙ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาให

เปนไปตามมาตรา ๒๔๓ 



  
 

๓๖๓ 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนหนวยงานที่เปนอิสระ

ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

มาตรา ๒๕๗  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา อันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเปนภาคีและเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่

กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ  ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการ
ดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 

(๒) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่
มีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๓) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มี 
ผูรองเรียนวากฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและ
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(๔) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและ
เปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

(๕) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอรัฐสภา
หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(๖) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

(๗) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการ
เอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 

(๘)  จัดทํารายงานประจําป เพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา 

(๙) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบั ติหนาที่  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึง

ผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่

เกี่ยวของจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

   
 

มาตรา ๒๕๘  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาที่ใหคําปรึกษา
และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตอง

ใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหความเหน็กอนพิจารณาประกาศใช 
องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 



  
 

๓๖๔ 

ใหมีสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนวยงานที่เปน

อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

 
หมวด ๑๒ 

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
   

 
สวนที่ ๑ 

การตรวจสอบทรัพยสิน 
   

 
มาตรา ๒๕๙  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปนี้ มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สินของตน  คูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิ ติภาวะตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือ 
พนจากตําแหนง 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ขาราชการการเมืองอื่น 
(๖) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บัญชีตามวรรคหนึ่งใหยื่นพรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจน

ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา 

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให
รวมถึงทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มอบหมายใหอยูในความครอบครอง

หรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมดวย 
มาตรา ๒๖๐  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๒๕๙ ใหแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงในวันที่เขารับตําแหนงหรือวันที่พนจากตําแหนง 
แลวแตกรณี และตองยื่นภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับ
ตําแหนง 

(๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันพนจาก
ตําแหนง 

(๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๙ ซึ่งไดยื่นบัญชีไวแลว ตายในระหวางดํารง
ตําแหนงหรือกอนยื่นบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูในวันที่ผูดํารงตําแหนงนั้นตาย ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ผูดํารงตําแหนงตาย 

ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองยื่นบัญชีตาม (๒) แลว 
ใหมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงในวันครบหนึ่งปนับแต

วันที่พนจากตําแหนงดังกลาวอีกครั้งหนึ่งโดยใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจาก

ตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปดวย 



  
 

๓๖๕ 

มาตรา ๒๖๑  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหเปดเผยให
สาธารณชนทราบโดยเร็วแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชี

ดังกลาว บัญชีของผูดํารงตําแหนงอื่นจะเปดเผยไดตอเมื่อการเปดเผยดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอจากศาล
หรือผูมีสวนไดเสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจัดใหมีการ

ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวโดยเร็ว 
มาตรา ๒๖๒  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงนั้น แลว
จัดทาํรายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสารทั้งหมดที่มีอยู

พรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเปนของ

แผนดินตอไป และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๖๓  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือ
ปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย

ตอไป 
ถาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวาผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองผูใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงในวันที่
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย โดยใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๙๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูนั้นตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
ดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยดวย 

มาตรา ๒๖๔  บทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดดวยโดยอนุโลม 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจเปดเผยบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่มีการยื่นไวแกผูมีสวนไดเสียได ถาเปน
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทําความผิด ตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

สวนที่ ๒ 
การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

   
 
มาตรา ๒๖๕  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น 



  
 

๓๖๖ 

(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๔) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘ 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือ
ดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่
ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน 

ใหนําความใน  (๒)  (๓)  และ  (๔)  มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวม
ดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให
กระทําการตามมาตรานี้ดวย 

มาตรา ๒๖๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือ
ตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือ

แทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน
ใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น 

(๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือ 

(๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ
การเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่
รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง 

มาตรา ๒๖๗  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีดวย เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
และจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผล
กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย 

มาตรา ๒๖๘  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไวในมาตรา 
๒๖๖ มิได เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได
แถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๖๙  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน
หางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัทตอไป ทั้งนี้ ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นโอน



  
 

๓๖๗ 

หุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของ

ผูอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร

หรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได 
บทบัญญัติมาตรานี้ใหนํามาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๓ 

การถอดถอนจากตําแหนง 
   

 
มาตรา ๒๗๐  ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
หรืออัยการสูงสุดผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวา
กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอ
วาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจาก
ตําแหนงได 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวย คือ 
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน และ

กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๒๗๑  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา
เพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจาก
ตําแหนงได คํารองขอดังกลาวตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาว
กระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู

ของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ 
ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคนมีสิทธิเขาชื่อรองขอให

ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตําแหนงไดตามมาตรา ๑๖๔ 
มาตรา ๒๗๒  เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา ๒๗๑ แลว ใหประธานวุฒิสภาสง

เรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนใหแลว

เสร็จโดยเร็ว 
เมื่อไตสวนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติทํารายงานเสนอตอวุฒิสภา โดยในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอ
กลาวหาตามคํารองขอขอใดมีมูลหรือไม เพียงใด มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อไดอยางไร 
พรอมทั้งระบุขอยุติวาจะใหดําเนินการอยางไรดวย 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาขอ

กลาวหาตามคํารองขอขอใดเปนเรื่องสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปให
ประธานวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งเพื่อใหพิจารณาไปกอนก็ได 



  
 

๓๖๘ 

ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู วาขอกลาวหาใดมีมูล นับ
แตวันดังกลาวผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมี

มติ และใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและ
เอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๗๓ 
และอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองตอไป แตถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาขอ
กลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอที่จะ

ดําเนินคดีได ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราว
เดียวกัน ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและอัยการ
สูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวนเทากัน เพื่อดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุด เพื่อฟองคดีตอไป ในกรณีที่
คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการฟองคดีได ใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจดําเนินการฟองคดีเองหรือแตงตั้ง

ทนายความใหฟองคดีแทนก็ได 
มาตรา ๒๗๓  เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๒๗๒ แลว ใหประธานวุฒิสภาจัดให

มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกลาวโดยเร็ว 
ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานให

นอกสมัยประชุม ใหประธานวุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อนําความกราบบังคม

ทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ และให
ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๒๗๔  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งตองกระทํา
โดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนง ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูนั้นพนจากตําแหนงหรือใหออกจาก

ราชการนับแตวันที่วุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใด
ในทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลาหาป 

มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และจะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคล
ดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 
สวนที่ ๔ 

การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   

 
มาตรา ๒๗๕  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปน

ตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน รวมทั้งผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชน



  
 

๓๖๙ 

อื่นใดแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการ
กระทําอันมิชอบดวยหนาที่ดวย 

การยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อให

ดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในกรณีที่ ผูถูกกลาวหาตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ผูเสียหายจากการกระทํา
ดังกลาวจะยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อให

ดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) หรือจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อขอใหตั้งผู
ไตสวนอิสระตามมาตรา ๒๗๖ ก็ได แตถาผูเสียหายไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติแลว ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาได
ตอเมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมรับดําเนินการไตสวน 
ดําเนินการลาชาเกินสมควร หรือดําเนินการไตสวนแลวเห็นวาไมมีมูลความผิดตามขอ
กลาวหา 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวามีเหตุ

อันควรสงสัยวามีกรณีตามวรรคสี่ และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) โดยเร็ว ในกรณีนี้ ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอ 
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคสี่ มิได 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา ๒๗๖  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเห็นควรดําเนินการตามคํารองที่
ยื่นตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสี่ ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาแตงตั้งผูไตสวนอิสระจาก
ผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ หรือจะสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนตามมาตรา 
๒๕๐ (๒) แทนการแตงตั้งผูไตสวนอิสระ ก็ได 

คุณสมบัติ อํานาจหนาที่ วิธีการไตสวน และการดําเนินการอื่นที่จําเปนของ 
ผูไตสวนอิสระ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เมื่อผูไตสวนอิสระไดดําเนินการไตสวนหาขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทํา

ความเห็นแลว ถาเห็นวาขอกลาวหามีมูล ใหสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้ง
ความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และสงสํานวนและ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองตอไป และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๗๗  ในการพิจารณาคดี ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองยึดสํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ
ของผูไตสวนอิสระ แลวแตกรณี เปนหลักในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร 

วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองให

เปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ มาใชบังคับกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวยโดยอนุโลม 

บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ตามมาตรา ๑๓๑ มิใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 



  
 

๓๗๐ 

มาตรา ๒๗๘  การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก โดยผูพิพากษาซึ่งเปนองค
คณะทุกคนตองทําความเห็นในการวินิจฉัยคดีเปนหนังสือพรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอ

ที่ประชุมกอนการลงมติ 
คําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองใหเปดเผยและเปนที่สุด เวนแตเปนกรณีตามวรรคสาม 
ในกรณีที่ผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองมีพยานหลักฐานใหม ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ อาจ
ยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษาของศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 
หลักเกณฑการยื่นอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกา 

ใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด 
 

หมวด ๑๓ 
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 

   
 

มาตรา  ๒๗๙   มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนด
ขึ้น 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  จะตองมีกลไกและระบบในการ
ดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปน
การกระทําผิดทางวินัย ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ให
ผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแต
กรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ 

การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด เขาสูตําแหนงที่มีสวน
เกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน 
และการลงโทษบุคคลนั้นจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 
มาตรา ๒๘๐  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหผูตรวจการแผนดิน

มีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม

ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ 
ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวล

จริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรง

หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม 
ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได 

 
 
 
 



  
 

๓๗๑ 

หมวด ๑๔ 
การปกครองสวนทองถิ่น 

   
 

มาตรา ๒๘๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน

ทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ 

ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัดตั้งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๒  การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปนและ
มีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนไปเพื่อการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะ
กระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน

ทองถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได 
ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ใหมีการกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อเปนแนวทาง

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ความแตกตางในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในแตละรูปแบบโดยไมกระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงาน

ตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการ
ดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก 

มาตรา ๒๘๓  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการ
ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความ
เปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึง
ความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความ

เขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถิ่นใหจัดบริการ

สาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาที่ จัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคการเพื่อการจัดทํา
บริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ เพื่อใหเกิดความคุมคาเปนประโยชน และใหบริการ
ประชาชนอยางทั่วถึง 

ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนดการแบง
อํานาจหนาที่และจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดย
คํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแตละรูปแบบ รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการ
ประกอบดวยผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

ใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่น เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีและ
รายไดอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีหลักเกณฑที่เหมาะสมตามลักษณะของ
ภาษีแตละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดที่เพียงพอกับรายจายตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทาง



  
 

๓๗๒ 

เศรษฐกิจของทองถิ่น สถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และความยั่งยืน
ทางการคลังของรัฐ 

ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจหนาที่และการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแลว คณะกรรมการตามวรรคสามจะตองนําเรื่องดังกลาวมาพิจารณาทบทวน
ใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาป เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจหนาที่ 
และการจัดสรรรายไดที่ไดกระทําไปแลว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้น
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสําคัญ 

การดําเนินการตามวรรคหา เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ

รายงานรัฐสภาแลวใหมีผลบังคับได 
มาตรา ๒๘๔  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหาร

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง 
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละสี่ป 
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของราชการสวนทองถิ่น และจะมีผลประโยชนขัดกันกับการดํารงตําแหนงตามที่
กฎหมายบัญญัติมิได 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและ

วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถิ่นตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือผูบริหาร
ทองถิ่นพนจากตําแหนงและจําเปนตองมีการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่นเปนการชั่วคราว มิใหนําบทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใชบังคับ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสรางการบริหารที่

แตกตางจากที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ใหกระทําไดตามที่กฎหมายบัญญัติ แตคณะผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มาใช
บังคับกับสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี ดวย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘๕  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเห็น
วาสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ จํานวน
ผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๖  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได 

จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 



  
 

๓๗๓ 

มาตรา ๒๘๗  ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ให
ประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย 

ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจง
ขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และในกรณีที่
เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทํานั้น หรืออาจจัดใหประชาชน
ออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการ

จัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสาม ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘๘  การแตงตั้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละ
ทองถิ่น โดยการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีมาตรฐาน
สอดคลองกัน และอาจไดรับการพัฒนารวมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได รวมทั้งตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีองคกรพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรม
ในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งจะตองประกอบดวย ผูแทน
ของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนขาราชการ
สวนทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษขาราชการและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๙  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพ
ตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของ

ชาติ 
การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่นดวย 

มาตรา ๒๙๐  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ 



  
 

๓๗๔ 

(๒) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่อยูนอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ของตน 

(๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขต
พื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

(๔) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 
 

หมวด ๑๕ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๒๙๑  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะ
เสนอมิได 

(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและให
รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมีการรับ
ฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม

ดวย 
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ให

ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้

แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป 
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและ

ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปน
รัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา  ๒๙๒   ใหคณะองคมนตรีซึ่ งดํารงตําแหนงอยู ในวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้เปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 



  
 

๓๗๕ 

มาตรา ๒๙๓  ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ 

ในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
บัญญัติใหประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา เปนผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 

ในวาระเริ่มแรก หากปรากฏวาเมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตาม
มาตรา ๑๒๗ แลวแตยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภาตอไป  
เวนแตการพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่สภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาว ใหมีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภา และ
ในกรณีที่บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหประธานวุฒิสภาเปน 
ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ 

มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๖ 
มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ 
มาตรา ๑๙๗ วรรคสี่ มาตรา ๒๖๑ และบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่หามมิใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางการเมือง มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙๔  ใหสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ สิ้นสุดลงใน
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายใน

สองป นับแตวันที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๒๙๕  ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไดรับจากคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ในกรณีที่พนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว แตสภานิติบัญญัติแหงชาติยัง
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมแลวเสร็จ ใหประธานสภา 
นิติบัญญัติแหงชาตินํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญจัดทําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในเจ็ดวันเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
โดยถือเสมือนวาสภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกลาวแลว 
ในระหวางที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ยัง
ไมมีผลใชบังคับ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 
๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 



  
 

๓๗๖ 

๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไปจนกวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผล
ใชบังคับ 

มาตรา ๒๙๖  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน และดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน  ทั้งนี้  นับแต วันที่พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ มีผลใชบังคับ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งแตเพียงพรรคเดียวไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง สวนระยะเวลาตามมาตรา 
๑๐๑ (๔) (ก) ใหใชกําหนดเปนเวลาหนึ่งป และระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) 
ใหใชกําหนดเปนสองป 

ในวาระเริ่มแรก หามมิใหผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งจะมีการไดมาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๕ 
(๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใชบังคับกับผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้ง
ครั้งหลังสุดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๒๙๗  ในวาระเริ่มแรก ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระสาม
ปนับแตวันเริ่มตนสมาชิกภาพ และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจาก

สิ้นสุดสมาชิกสภาพ 
มาตรา ๒๙๘  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้คงเปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และใหพนจาก
ตําแหนงทั้งคณะเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้เขารับหนาที่ 

ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พนจากตําแหนงทั้งคณะพรอมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหาร
ราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ดวย 

มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ และมาตรา 
๑๘๒ (๔) (๗) และ (๘) มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๙๙  ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนผูตรวจการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และให
คงดํ ารงตํ าแหน งตอไปจนกว าจะสิ้นสุดวาระ  โดยให เ ริ่ มนับวาระตั้ งแต วันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหผูตรวจการแผนดินดังกลาวเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปน

ประธานผูตรวจการแผนดินใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต วันที่ประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๔๒ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ใหกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระ โดยใหเริ่มนับวาระ
ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง 

ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ แตถาบุคคลดังกลาวไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
หามดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลนั้นในการแตงตั้งกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้นใหมเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 



  
 

๓๗๗ 

ใหบุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ตอไป จนกวาจะมีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นใช

บังคับ เวนแตบทบัญญัติใดขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้แทน 

มาตรา ๓๐๐  ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
โดยใหผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกาเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนง
ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แตใหผูพิพากษาในศาลฎีกา
หรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญนี้  ซึ่ งตองไม เกินหนึ่ งรอยหาสิบวันนับแต วันที่ไดมีการแตงตั้ ง
ประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรภายหลังจากการเลือกตั้ง

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

มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
ใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะ
มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้น

ใชบังคับ 
บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

ตามวรรคหนึ่ง ใหศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ดําเนินการตอไป และเมื่อมีการแตงตั้ง 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แลว บรรดาคดีหรือการที่คางดําเนินการนั้นให
โอนไปอยูในอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แตงตั้งขึ้นใหมนั้น 

ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธี
พิจารณาและการทําคําวินิจฉัยได แตทั้งนี้ ตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๐๑  ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินภายในหนึ่ งรอยยี่สิบวันนับแต วันที่มีการแตงตั้ งประธานสภา

ผูแทนราษฎรและผูนํ าฝ ายค านในสภาผู แทนราษฎร  ภายหลังจากการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปครั้งแรกตามบทบญัญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และหาก
ยังไมมีประธานศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะกรรมการ
สรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูใชอํานาจหนาที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน 
มาตรา ๓๐๒  ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้มีผลใชบังคับ

ตอไปภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรานี้ 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธานผูตรวจการแผนดินเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 



  
 

๓๗๘ 

(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  พ .ศ.  ๒๕๔๒  โดยใหประธานศาลฎีกาเปนผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให ถือว าการแก ไข เพิ่ ม เติมพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญโดย

พระราชบัญญัติที่ไดประกาศใชบังคับในระหวางวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว )  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มีผลใชบังคับ  เปนการแกไขเพิ่ม เติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ให ผูรักษาการตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ ง 
ดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่ยังไมมีผูดํารง
ตําแหนงที่เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ระยะเวลาหนึ่ง
ปใหเริ่มนับตั้งแตวันที่มีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้น 

ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม

มาตรานี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกลาว และใหวุฒิสภาพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

การลงมติใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกของ
แตละสภา 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการออกเสียงประชามติเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหนํา
ความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๐๓  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการแผนดิน 
ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดําเนินการจัดทําหรือ
ปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

(๑) กฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมและคุมครองการใช
สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ บทบัญญัติในสวนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน สวนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สวนที่ ๙ 
สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สวนที่ ๑๐ สิทธิในขอมูล
ขาวสารและการรองเรียน รวมทั้งกฎหมายวาดวยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๕๖ สวนที่ 
๑๒ สิทธิชุมชน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระ
ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง กฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗๘ (๗) 
กฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา ๘๑ (๔) กฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งสภาเกษตรกรตามมาตรา ๘๔ (๘) กฎหมายวาดวยการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา  ๘๗  (๔) และกฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๒๕๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตาม
มาตรา ๑๗๖ 

(๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา ๘๐ โดยสงเสริม
การศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง 
การเรียนรูตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนด
หนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับระบบการศึกษาทุก



  
 

๓๗๙ 

ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตาม
มาตรา ๑๗๖ 

(๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลระหวาง

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และใหประชาชนมีสวนรวม
อยางแทจริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเปนอิสระซึ่งดําเนินการ
กอนการเจรจาทําหนังสือสัญญา  โดยไมมีการขัดกันระหวางประโยชนของรัฐกับ
ผลประโยชนของผูศึกษาวิจัยไมวาใชวงเวลาใดของการบังคับใชหนังสือสัญญาภายในหนึ่ง

ปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
(๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ภายในสองปนับแต

วันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
(๕) กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายรายไดทองถิ่น กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ภายในสองปนับแตวันที่แถลง
นโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ ในการนี้ จะจัดทําเปนประมวลกฎหมายทองถิ่นก็ได 

ในกรณีที่ปรากฏวากฎหมายใดที่ตราขึ้นกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มี
เนื้อหาสาระเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหถือเปนการยกเวนที่จะไมตอง
ดําเนินการตามมาตรานี้อีก 

มาตรา ๓๐๔  ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๐๕  ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับกับกรณี
ตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคับจนกวาจะมีการตรา
กฎหมายตามมาตรา ๔๗ จัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยอยางนอยกฎหมายดังกลาว
ตองมีสาระสําคัญใหมีคณะกรรมการเฉพาะดาน เปนหนวยยอยภายในองคกรนั้น แยก
ตางหากจากกัน ทําหนาที่กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดวาดวยการกํากับและ
คุมครองการดําเนินกิจการ การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและสงเสริมใหภาค
ประชาชนมีสวนร วมในการดํ า เนินการสื่ อมวลชนสาธารณะ  แตทั้ งนี้ ต องไม
กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายที่ไดกระทําขึ้น
กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล 

(๒) ภายใตบังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ (๑๐) 
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ 
วรรคสอง มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

(๓) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ มาใชบังคับกับการตราพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ 
(๔) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๑๖๘ วรรค

เกา มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่ไดใชเงิน
คงคลังจายไปกอนและมาตรา ๑๗๐ มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
 



  
 

๓๘๐ 

(๕) การใดที่เกี่ยวกับการจัดทําหรือดําเนินการตามหนังสือสัญญาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหเปนอันใชได และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๑๙๐ วรรคสาม มาใชบังคับ แตใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใชบังคับกับการ
ดําเนินการที่ยังคงคางอยูและตองดําเนินการตอไป 

(๖) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใชบังคับกับคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
(๗) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคหา และมาตรา ๒๘๘ วรรคสาม มาใช

บังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๓๐๖  ในวาระเริ่มแรก ใหผูพิพากษาในศาลฎีกาที่เคยดํารงตําแหนงไม 

ต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ได ทั้งนี้ จนกวาจะมีการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาอาวุโส 

ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหตรากฎหมายกําหนด

หลักเกณฑใหผูพิพากษาศาลยุติธรรมดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบป และ 
ผูพิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณใดซึ่งได

ปฏิบัติหนาที่มาแลวไมนอยกวายี่สิบปและผานการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติ

หนาที่ สามารถขอไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสในศาลซึ่งไมสูงกวาขณะดํารง

ตําแหนงได 
กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองมีบทบัญญัติใหผูที่จะมี

อายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณใดในระยะสิบปแรกนับแตวันที่กฎหมาย

ดังกลาวมีผลใชบังคับทยอยพนจากตําแหนงที่ดํารงอยูเปนลําดับในแตละปตอเนื่องกันไป

และสามารถขอไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสตอไปได 
 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคสอง และวรรคสาม ไปใชกับพนักงานอัยการดวย โดย
อนุโลม 

มาตรา ๓๐๗  ใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนงเปนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตอไป 
เวนแตกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในชั้นศาลใดที่ยายไปจากชั้นศาลนั้น ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๐๘  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มีการดําเนินการที่เปนอิสระภายใน

เกาสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ศึกษา
และเสนอแนะการจัดทํากฎหมายที่จําเปนตองตราขึ้นเพื่ออนุวัติการตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ และใหคณะกรรมการดังกลาวจัดทํากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูป
กฎหมาย ตามมาตรา ๘๑ (๓) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
โดยในกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติกําหนดใหมีหนาที่สนับสนุนการ

ดําเนินการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่นที่มี

หนาที่ตองจัดทํากฎหมายในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 



  
 

๓๘๑ 

มาตรา ๓๐๙  บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งการกระทําที่ เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาวไมวากอนหรือหลังวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
มีชัย ฤชุพันธุ 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ / ตอนที่ ๔๗ ก / หนา ๑ / ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
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