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ของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดดําเนิน
วัฒนามากวาเจ็ดสิบหาป ไดมีการประกาศใชและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง เพื่อ
ใหเหมาะสมแกสภาวการณของบานเมืองและกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และโดยที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดบัญญัติใหมี
สภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น มีหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมทั้งฉบับสําหรับเปนแนวทางการปกครองของประเทศในวันขางหนา โดยไดจัดให
ประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางทุกขั้นตอน และไดนําความคิดเห็น
เหลานั้นมาเปนขอคํานึงพิเศษในการยกรางและพิจารณาแปรญัตติโดยตอเนื่อง กับทั้ง
ไดดําเนินการตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ แลว ทุกประการ
รางรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทําใหมนี้มีหลักสําคัญเพื่อสงเสริมและคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหเปนที่ประจักษชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนใหประชาชนมี
บทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมและ
มีสัมฤทธิผล กําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทุกสวนโดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติและ
ฝายบริหาร ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแบบรัฐสภา สรางเสริมสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่น
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การเนนย้ําคุณคา
และความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
อันเปนหลักจรรโลงชาติ

๒

เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ สภารางรัฐธรรมนูญไดเผยแพรให
ประชาชนทราบและจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ อันเปนการออกเสียงประชามติทํานองนี้เปนครั้งแรกของประเทศ............................
.............................................................................................................................................
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้
การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูใน
ความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของ
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได

๓

มาตรา ๗ ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
หมวด ๒
พระมหากษัตริย

มาตรา ๘ องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ
ผูใดจะละเมิดมิได
ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได
มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนา
ฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปน
ประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปน
คณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ
ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓ การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือการใหองคมนตรีพนจาก
ตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย

๔

ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ประธานองคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง
ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
องคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๔ องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจาหนาที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝ
ในพรรคการเมืองใด ๆ
มาตรา ๑๕ กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ”
มาตรา ๑๖ องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก หรือมี
พระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๗ การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษ
พนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย

๕

มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร
หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้ง
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให
คณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซึ่งสมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภา
ประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภา
ทําหนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๐ ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๘
หรือมาตรา ๑๙ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน
ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม
วรรคหนึ่ง หรือในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได
ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานองคมนตรี
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน

๖

มาตรา ๒๑ กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชือ่ ผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภา
ทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรานี้
มาตรา ๒๒ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดย
นัยแหงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗
การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริ
ประการใด ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลง
พระปรมาภิไธยแลว ใหประธานองคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภาเพื่อใหประธาน
รัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภา
ทําหนาที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริย
ไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แลว ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ และใหประธาน
รัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาท
ขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง
พระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตาม
มาตรา ๒๒ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ ในการนี้

๗

จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภา
อัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธาน
รัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภา
ทําหนาที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง
มาตรา ๒๔ ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือ
องคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๓ ใหประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีที่
ราชบัลลังกวา งลงในระหวางที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๘
หรือมาตรา ๑๙ หรือระหวางเวลาที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคนั้น ๆ แลวแตกรณี เปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาท
หรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งไวและเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง
หรือทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใชบังคับ
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยูในระหวางที่ไมมีประธานองคมนตรีหรือ
มีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูเลือกองคมนตรีคนหนึ่ง
เพื่อทําหนาที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แลวแตกรณี

๘

หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรง
ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพ
ของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ
หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถ
ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ในหมวดนี้ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียด
แหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนีร้ ับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพ
ในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการ
ใชสิทธิตามความในหมวดนี้

๙

มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการ
ที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
ความเสมอภาค

มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถ
ใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบตั ิโดยไมเปนธรรม
ตามวรรคสาม

๑๐

มาตรา ๓๑ บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ และ
พนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับ
บุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
สวนที่ ๓
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล

มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ
ไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมาย
บัญญัติไมถอื วาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหาย
พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อให
สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวานั้น รวมทัง้ จะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือ
การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได
มาตรา ๓๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถาน
โดยปกติสุข
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือ
การตรวจคนเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๑

มาตรา ๓๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือก
ถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว
การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิให
บุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได
มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจน
ความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง
การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยัง
สาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
หรือความเปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบ
จากขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่
ชอบดวยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้ง
การกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอ
ถึงกัน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา
หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและ
ไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๑๒

ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะ
เหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบตั ิพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น
มาตรา ๓๘ การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมา
เปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวาง
เวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก
สวนที่ ๔
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

มาตรา ๓๙ บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมาย
ที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแก
บุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้
(๑) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
(๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกัน
ขั้นพื้นฐานเรื่องการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรบั ทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสาร
อยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคาน

๑๓

ผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดี
ครบองคคณะ และการไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําสั่ง
(๓) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว
และเปนธรรม
(๔) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดี
มีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิ
ในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอ
ตนเอง
(๕) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความ
คุมครอง และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน
และคาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับ
ความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับ
การปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
(๗) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การ
ตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรบั ความชวยเหลือในทางคดีจาก
ทนายความ และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว
(๘) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสม
จากรัฐ
สวนที่ ๕
สิทธิในทรัพยสิน

มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขต
แหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๔

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดก
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปน
ในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ
โบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตอง
ชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับ
ความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึง
ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย
ความเสียหายของผูถูกเวนคืน และประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอย
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน
และกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท
การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และ
การเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๖
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

มาตรา ๔๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ

๑๕

เศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
มาตรา ๔๔ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและ
เมื่อพนภาวะการทํางาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๗
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ
เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพ
ตามมาตรานี้ จะกระทํามิได
การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็น
ทั้งหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง
การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณา
ในหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศ

๑๖

อยูในภาวะสงคราม แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งได
ตราขึ้นตามวรรคสอง
เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย
การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น
ของเอกชน รัฐจะกระทํามิได
มาตรา ๔๖ พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดง
ความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรมแหง
การประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิ เสรีภาพและความเปนธรรม
รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพ
เชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง
การกระทําใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของกิจการ อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซง
การเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ใหถือวาเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ เวนแต
เปนการกระทําเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ
มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
โทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ
ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่
ตามวรรคหนึ่ง และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน
ในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ

๑๗

ประโยชนสาธารณะอื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดให
ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกัน
มิใหมีการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง
หรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้น
การไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน
มาตรา ๔๘ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือถือหุน
ในกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม มิได ไมวาในนาม
ของตนเองหรือใหผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่น
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่สามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานองเดียวกับ
การเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาว
สวนที่ ๘
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

มาตรา ๔๙ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย
ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับ
สิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและ
สงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ

๑๘

มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตาม
หลักวิชาการ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน
สวนที่ ๙
สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ

มาตรา ๕๑ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข
ที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งตองเปนไปอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐ
อยางเหมาะสม โดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ
มาตรา ๕๒ เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนา
ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐ
ใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม ทั้งมีสิทธิไดรับการบําบัดฟนฟู
ในกรณีที่มีเหตุดังกลาว
การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อสงวนและ
รักษาไวซึ่งสถานะของครอบครัวหรือประโยชนสงู สุดของบุคคลนั้น
เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรม
ที่เหมาะสมจากรัฐ

๑๙

มาตรา ๕๓ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอ
แกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี
และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจาก
สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา ๕๕ บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ
ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
สวนที่ ๑๐
สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน

มาตรา ๕๖ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น
หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจาก
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือ
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณา
ในเรื่องดังกลาว

๒๐

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎ
ที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ
มาตรา ๕๘ บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของ
เจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของตน
มาตรา ๕๙ บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผล
การพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว
มาตรา ๖๐ บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น
มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการ
ไดรับขอมูลที่เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย
รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค
ใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงาน
ของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการ
ตาง ๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทํา
อันเปนการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการของ
องคการอิสระดังกลาวดวย
มาตรา ๖๒ บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ

๒๑

บุคคลซึ่งใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐ ยอมไดรับความคุมครอง
สวนที่ ๑๑
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม

มาตรา ๖๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวก
ของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศ
อยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใช
กฎอัยการศึก
มาตรา ๖๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ กลุม เกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับ
บุคคลทั่วไป แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและ
ความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสว นรวมของประชาชน
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิให
มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

๒๒

มาตรา ๖๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสราง
เจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไปตาม
เจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตอง
สอดคลองกับหลักการพืน้ ฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหาร
ของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของ
พรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยง
กับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป
สวนที่ ๑๒
สิทธิชุมชน

มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน

๒๓

มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ
บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติ
และตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได
เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน
รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว
สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตนิ ี้
ยอมไดรับความคุมครอง
สวนที่ ๑๓
สิทธิพิทักษรฐั ธรรมนูญ

มาตรา ๖๘ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบ
การกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือน
การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว

๒๔

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการ
ตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ
ในขณะที่กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ดังกลาว
มาตรา ๖๙ บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไป
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๔
หนาที่ของชนชาวไทย

มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๑ บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรา ๗๒ บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําให
ไมอาจไปใชสิทธิได ยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวยความสะดวกในการ
ไปเลือกตั้งใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒๕

มาตรา ๗๓ บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและ
บรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๗๔ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ในการปฏิบตั ิหนาที่และในการปฏิบตั ิการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน
บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง
หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตาม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได
หมวด ๕
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๗๕ บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมาย
และกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน
ตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผนดิน

๒๖

ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ
รวมทั้งปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๗๖ คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อ
แสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหาร
ราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมาย
ที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน
สวนที่ ๒
แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ

มาตรา ๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จําเปน และเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง
ของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
สวนที่ ๓
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน

มาตรา ๗๘ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
ดังตอไปนี้
(๑) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ

๒๗

(๒) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ
และสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชน
ในพื้นที่
(๓) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจ
ในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่น ใหทั่วถึง
และเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให
การบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ
ใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและ
การใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
(๖) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการ
อยางเปนอิสระ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม
(๗) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมือง
ที่มีความเปนอิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด
(๘) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชน
อยางเหมาะสม

๒๘

สวนที่ ๔
แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

มาตรา ๗๙ รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปน
ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริม
ความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุน
การนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
มาตรา ๘๐ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้
(๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและ
ใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนา
ความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการ
ใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
(๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ
อันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับ
บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชน
และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่
ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย
(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของ
ความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสว นรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๒๙

(๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
(๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และ
เผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ
(๖) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงาม
และภูมิปญญาทองถิ่น
สวนที่ ๕
แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม

มาตรา ๘๑ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม
ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลใหมกี ารปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง
รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแก
ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมี
ประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมและการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด
ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน
อยางเทาเทียมกัน
(๓) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการ
เปนอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญโดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้น
ประกอบดวย

๓๐

(๔) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ที่ดําเนินการเปนอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการยุติธรรม
(๕) สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
สวนที่ ๖
แนวนโยบายดานการตางประเทศ

มาตรา ๘๒ รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ
และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับ
นานาประเทศและองคการระหวางประเทศ
รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจน
ตองใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
สวนที่ ๗
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ

มาตรา ๘๓ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรา ๘๔ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมาย
และกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ

๓๑

และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปน
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือ
การจัดใหมีสาธารณูปโภค
(๒) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
ควบคูกับการประกอบกิจการ
(๓) ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากร
ใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๔) จัดใหมกี ารออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและ
เจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง
(๕) กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค
(๖) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริม
และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ
และการประกอบอาชีพ
(๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี
จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบ
ประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน
สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
(๘) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด
สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร
ในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
(๙) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และ
การรวมกลุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อ
ดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ
(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิให

๓๒

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาด
ของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ
(๑๑) การดําเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐาน
ของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือ
เพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวา
รอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได
(๑๒) สงเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง รวมทั้ง
การดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ
(๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
(๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ในทางเศรษฐกิจ
สวนที่ ๘
แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

มาตรา ๘๕ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึง
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดิน
อยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดนิ นั้น
มีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
(๒) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกร
มีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือ
วิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร

๓๓

(๓) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมือง
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน
(๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่น
อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล
(๕) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
สวนที่ ๙
แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน

มาตรา ๘๖ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร
ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา
วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและ
พัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้ง
เผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใชหลัก
ดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต
(๒) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจาก
พลังงานทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ

๓๔

สวนที่ ๑๐
แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๘๗ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย
หรือรูปแบบอื่น
(๔) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมาย
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของ
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนทีร่ วมตัวกันในลักษณะเครือขาย
ทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่
(๕) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกีย่ วกับการพัฒนาการเมืองและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริม
ใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของ
หญิงและชายที่ใกลเคียงกัน

๓๕

หมวด ๖
รัฐสภา

สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๘๘ รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้
บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได
มาตรา ๘๙ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา
เปนรองประธานรัฐสภา
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภา
แทน
ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และ
ดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ
ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลาง
ในการปฏิบตั ิหนาที่
รองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย

๓๖

มาตรา ๙๐ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ
จะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริย
ไดทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญนี้แลว
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายตอไป
มาตรา ๙๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอ
ประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวา สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้น
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔)
(๕) (๗) หรือ (๘) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้น
ไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหสงเรื่องไปยัง
ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก และใหประธานแหงสภานั้นสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๙๒ การออกจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา
สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้น
ไดกระทําไปในหนาที่สมาชิก รวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทน
อยางอื่นกอนที่สมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก
ไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี เวนแตในกรณีที่ออกจากตําแหนง
เพราะเหตุที่ผูนั้นไดรับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ใหคืนเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่ผูนั้นไดรับมาเนื่องจาก
การดํารงตําแหนงดังกลาว

๓๗

สวนที่ ๒
สภาผูแทนราษฎร

มาตรา ๙๓ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนสี่รอยแปดสิบคน
โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวนสี่รอยคน และสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนจํานวนแปดสิบคน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลับ โดยใหใชบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใด และ
ยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู
ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทําใหในระหวางอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนมีจํานวน
ไมถึงแปดสิบคน ใหสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทําใหการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไมถึงสี่รอยแปดสิบคน แตมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้นประกอบเปนสภาผูแทนราษฎร
แตตองดําเนินการใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบจํานวนตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน และใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของ
สภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู
มาตรา ๙๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง
ไดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น

๓๘

การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในแตละเขตเลือกตั้ง
และการกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน โดยคํานวณจากจํานวน
ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มี
การเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสี่รอยคน
(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑)
ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวน
ราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
ทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน
(๓) เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตาม (๒) แลว
ถาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่คํานวณไดยังไมครบสี่รอยคน ใหจังหวัดที่มีเศษเหลือ
จากการคํานวณตาม (๒) มากที่สุด มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่ม
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษเหลือจากการคํานวณ
ตาม (๒) ในลําดับรองลงมาตามลําดับ จนไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบสี่รอยคน
(๔) การกําหนดเขตเลือกตั้งใหดําเนินการโดยจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดไมเกินสามคน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง แตถาจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดเกินสามคน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยจัดใหแตละเขตเลือกตั้ง
มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามคน
(๕) ในกรณีที่แบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรครบสามคนทุกเขตไมได ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขตละสามคนเสียกอน แตเขตที่เหลือตองไมนอยกวาเขตละสองคน ถาจังหวัดใด
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสี่คน ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนสองเขต
เขตหนึ่งใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองคน
(๖) จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่งเขต ตองแบงพื้นที่ของ
เขตเลือกตั้งแตละเขตใหติดตอกัน และตองใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน
ใหดําเนินการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง และใหสงผลการนับคะแนนของ
หนวยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อนับคะแนนรวม แลวใหประกาศผลการนับคะแนน
โดยเปดเผย ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่
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คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เวนแตเปนกรณีที่มีความจําเปนเฉพาะทองที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดใหนับคะแนน รวมผลการนับคะแนน และประกาศผล
การนับคะแนนเปนอยางอื่นก็ได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๙๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูส มัคร
รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งเสียง
พรรคการเมืองหนึ่งจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนทุกเขตเลือกตั้ง
หรือจะสงเพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได
บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนของพรรคการเมืองใดที่ไดยื่น
ไวแลว ถาปรากฏวากอนหรือในวันเลือกตั้งมีเหตุไมวาดวยประการใดที่มีผลทําใหบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้นมีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนไมครบตามจํานวนที่
พรรคการเมืองนั้นไดยื่นไว ใหถือวาบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีจํานวนผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบสัดสวนเทาที่มีอยู และในกรณีนใี้ หถือวาสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู
มาตรา ๙๖ การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวน ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหจัดแบงพื้นที่ประเทศออกเปนแปดกลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัด
เปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสิบคน
(๒) การจัดกลุมจังหวัด ใหจัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันอยูในกลุมจังหวัด
เดียวกัน และในกลุมจังหวัดทุกกลุมตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้ โดยใหจังหวัด
ทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกตั้งเดียว
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มาตรา ๙๗ การจัดทําบัญชีรายชื่อผูส มัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองสําหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งตองมีรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งครบตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่จะมีไดในแตละ
เขตเลือกตั้ง และตองเรียงตามลําดับหมายเลข แลวใหยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอนวันเปดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
(๒) รายชื่อของบุคคลตาม (๑) ตองไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนไมวาของพรรคการเมืองใด และตองคํานึงถึงโอกาส
สัดสวนที่เหมาะสม และความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย
มาตรา ๙๘ การคํานวณสัดสวนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแตละ
พรรคการเมืองจะไดรับเลือกในแตละเขตเลือกตั้ง ใหนําคะแนนที่แตละพรรคการเมืองไดรับ
ในเขตเลือกตั้งนั้นมารวมกัน แลวคํานวณเพื่อแบงจํานวนผูที่จะไดรับเลือกของแตละ
พรรคการเมือง เปนสัดสวนที่สัมพันธกันโดยตรงกับจํานวนคะแนนรวมขางตน คะแนนที่
แตละพรรคการเมืองไดรับ และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่จะพึงมีไดใน
เขตเลือกตั้งนั้น โดยใหผสู มัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือง
ไดรับเลือกตามเกณฑคะแนนที่คํานวณได เรียงตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๔ วรรคสาม มาใชบังคับกับการนับคะแนน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจกําหนดใหมีการรวมผลการนับคะแนนเบื้องตนที่จังหวัดกอนก็ได
มาตรา ๙๙ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง
และ
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(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
เกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่อ
อยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู
นอกราชอาณาจักร ยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๐๐ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
มาตรา ๑๐๑ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป
เพราะเหตุยุบสภา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
(๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ดวย
(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
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(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป
(๕) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตาม (๔)
ดวย แตลักษณะดังกลาวในกรณีใดที่กําหนดถึงจังหวัด ใหหมายถึงกลุมจังหวัด
(๖) คุณสมบัติอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๐๒ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการ
การเมือง
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๐) เปนสมาชิกวุฒสิ ภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
แลวยังไมเกินสองป
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(๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๑๒) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๖๓
(๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
มาตรา ๑๐๓ พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งใหครบจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น และจะสงเกินจํานวนดังกลาวมิได
เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนตาม
วรรคหนึ่งแลว แมภายหลังจะมีจํานวนลดลงจนไมครบจํานวน ไมวาดวยเหตุใด ใหถอื วา
พรรคการเมืองนั้นสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนแลว
เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้น
หรือผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
ผูสมัครรับเลือกตั้งมิได
มาตรา ๑๐๔ อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได
มาตรา ๑๐๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
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(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๑
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๒
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเปน
สมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพนจากการเปน
สมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต
วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ เวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นไดอุทธรณตอ
ศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ คัดคานวามติดังกลาวมี
ลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสาม ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
(๘) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปน
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น
(๙) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศาลฎีกามีคําสั่ง
ตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติ
หรือศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่ง แลวแตกรณี
(๑๐) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มี
กําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร
(๑๑) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแต
เปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิ่นประมาท
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มาตรา ๑๐๗ เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะได
ทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๐๘ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบ
สภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไมนอยกวา
สี่สิบหาวันแตไมเกินหกสิบวันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนด
เปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน
มาตรา ๑๐๙ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน
(๒) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบสัดสวน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้นในเขตเลือกตั้งนั้น เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แทนตําแหนงที่วาง โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตไมมีรายชื่อเหลืออยูในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตําแหนงที่วาง
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๑) ใหเริ่มนับแต
วันเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทน
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ตาม (๒) ใหเริ่มนับแตวันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตําแหนงที่วางนั้น อยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของ
สภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู
มาตรา ๑๑๐ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว
พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองใน
สภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวน
มากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรในขณะแตงตั้ง
เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไว
ตามวรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับเสียง
สนับสนุนขางมากจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของ
พรรคนั้นมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่
มีเสียงสนับสนุนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
แทนตําแหนงที่วาง
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สวนที่ ๓
วุฒิสภา

มาตรา ๑๑๑ วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนรวมหนึ่งรอยหาสิบคน
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาเทากับ
จํานวนรวมขางตน หักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจังหวัดในระหวางวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การเลือกตั้ง ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมิไดมี
การเลือกตั้งหรือสรรหาขึ้นแทนตําแหนงที่วาง แลวแตกรณี ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
วุฒิสภาเทาที่มีอยู
ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทําใหสมาชิกวุฒิสภาไมครบจํานวนตามวรรคหนึ่ง
แตมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ใหถือวาวุฒิสภา
ประกอบดวยสมาชิกจํานวนดังกลาว แตตองมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาใหไดสมาชิกวุฒิสภา
ครบจํานวนตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีเหตุการณดังกลาว และให
สมาชิกวุฒิสภาที่เขามานั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู
มาตรา ๑๑๒ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแตละจังหวัด ใหใชเขตจังหวัด
เปนเขตเลือกตั้งและใหมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดหนึ่งเสียงและใหใชวิธอี อกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลับ
เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถ
หาเสียงเลือกตั้งไดก็แตเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภา
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้ง
ของสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

๔๘

มาตรา ๑๑๓ ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา
ที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายจํานวนหนึ่งคน และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
ทําหนาที่สรรหาบุคคลตามมาตรา ๑๑๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
บัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวแจงผลการสรรหาใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศผลผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองใหกรรมการผูหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ
ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู
มาตรา ๑๑๔ ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดําเนินการสรรหาบุคคลที่
มีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตาง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่
ของวุฒิสภาเปนสมาชิกวุฒิสภา เทาจํานวนที่จะพึงมีตามที่กําหนดในมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง
ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรู ความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสําคัญ และใหคํานึงถึง
องคประกอบจากบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน โอกาสและ
ความเทาเทียมกันทางเพศ สัดสวนของบุคคลในแตละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกลเคียงกัน
รวมทั้งการใหโอกาสกับผูดอยโอกาสทางสังคมดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

๔๙

มาตรา ๑๑๕ บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับ
การเสนอชื่อ
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตองมีลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย
(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป
(๕) ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๖) ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเคยเปน
สมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใด ๆ
ในพรรคการเมืองมาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
(๗) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
หรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
(๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒)
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๙) ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลว
ยังไมเกินหาป

๕๐

มาตรา ๑๑๖ สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น
หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได
บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลว
ยังไมเกินสองป จะเปนรัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มิได
มาตรา ๑๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเริ่มตั้งแตวันที่
มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
เริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกตั้ง
หรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา แลวแตกรณี โดยสมาชิกวุฒิสภา
จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได
ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม
มาตรา ๑๑๘ เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง
พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต
วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนด
เปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกําหนดวันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งตองทําการสรรหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่
มาจากการสรรหาสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก

๕๑

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑๕
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศาลฎีกามีคําสั่ง
ตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔๐ วรรคสาม ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่ง แลวแตกรณี
(๗) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม
ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๘) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปน
การรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หมิ่นประมาท
มาตรา ๑๒๐ เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๑๙
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับกับ
การเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในกรณีดังกลาว และใหสมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทน
ตําแหนงที่วางนั้น อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของ
สมาชิกวุฒิสภาที่วางลงจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกตั้งหรือ
การสรรหาก็ได
มาตรา ๑๒๑ ในการที่วุฒิสภาจะพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใด
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง ทําหนาที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงนั้น รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน แลวรายงาน
ตอวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการ
ที่กําหนดในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา

๕๒

สวนที่ ๔
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง

มาตรา ๑๒๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทน
ปวงชนชาวไทย โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ
และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
มาตรา ๑๒๓ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชือ่ ผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๒๔ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่ง
และรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้น ๆ
ตามมติของสภา
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภา
หรือมีการยุบสภา
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันเลือกประธาน
และรองประธานวุฒิสภาใหม
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานและรองประธาน
วุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคสองหรือวรรคสาม แลวแตกรณี เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
(๒) ลาออกจากตําแหนง
(๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือขาราชการการเมืองอื่น
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(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
ในระหวางการดํารงตําแหนง ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
จะเปนกรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได
มาตรา ๑๒๕ ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการของสภานั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่
ประธานมอบหมายและปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทําหนาที่แทน ตองวางตน
เปนกลางในการปฏิบัติหนาที่
เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและรองประธาน
วุฒิสภาไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกกันเองใหสมาชิกคนหนึ่ง
เปนประธานในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๑๒๖ การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา
จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๕๖
และมาตรา ๑๕๗ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับ
เปนอยางอื่นก็ได
การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแต
ที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมี
การบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่
ที่ประชาชนอาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ
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การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด
ใหกระทําเปนการลับ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอม
มีอิสระและไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด
มาตรา ๑๒๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก
ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป
สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด ในกรณีที่
การเริ่มประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมถึงหนึ่งรอยหาสิบวัน
จะไมมีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสําหรับปนั้นก็ได
ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ใหรฐั สภาดําเนินการประชุมไดเฉพาะ
กรณีที่บัญญัติไวในหมวด ๒ หรือการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
รางพระราชบัญญัติ การอนุมัติพระราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม
การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการใหความเห็นชอบ
ใหบุคคลดํารงตําแหนง การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง การตั้งกระทูถาม และการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติใหพิจารณาเรื่องอื่นใดดวยคะแนนเสียงมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน
แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได
การปดสมัยประชุมสมัยสามัญกอนครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน
จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๒๘ พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและ
ทรงปดประชุม
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุม
สมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ดวยพระองคเอง หรือจะ
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โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่ง
เปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได
เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุม
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได
ภายใตบังคับมาตรา ๑๒๙ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และ
การปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมี
พระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได
คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานรัฐสภา
ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๓๐ ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุม
รวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น
หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาว
สมาชิกผูนั้นในทางใดมิได
เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมที่มี
การถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏ
นอกบริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิ
ในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น
ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่อาจเปนเหตุใหบุคคลอื่น
ซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมี
การโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
ขอบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการ
ฟองคดีตอศาล
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เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณา
รายงานการประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี
และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศนที่ไดรบั อนุญาตจากประธานแหงสภานั้นดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๑ ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้น
เปนผูตองหาในคดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือ
ในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทํา
ความผิด ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และประธานแหงสภา
ที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถกู จับได
ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา
ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมมิได
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง แตการพิจารณาคดีตอง
ไมเปนการขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํากอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิก
ของสภาใดสภาหนึ่ง ยอมเปนอันใชได
ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหวางสอบสวน
หรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี
ตองสั่งปลอยทันทีถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ
คําสั่งปลอยใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม

๕๗

มาตรา ๑๓๒ ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ
สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๑๘๙ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา
(๒) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
(๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคล
ออกจากตําแหนง
มาตรา ๑๓๓ การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการ
ประชุมรวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการ
ประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือ
จํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ให
ประชุมลับ
มาตรา ๑๓๔ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับการประชุม
เกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอัน
เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติหนาที่และองคประชุมของ
คณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การ
บันทึกการลงมติ การเปดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอย และการอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓๕ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละ
สภาตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก
ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อัน

๕๘

อยูในอํานาจหนาที่ของสภา แลวรายงานตอสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวตอง
ระบุกิจการหรือเรื่องใหชัดเจนและไมซ้ําหรือซอนกัน
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และใหคําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แตคําสั่งเรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับกับผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล และ
มิใหใชบังคับกับผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่โดยตรงในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธานคณะกรรมาธิการ
แจงใหรัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งให
บุคคลนั้นดําเนินการตามวรรคสอง เวนแตเปนกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน
สําคัญของแผนดิน ใหถอื วาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตามวรรคสอง
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่
ตามมาตรานี้ดวย
กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ตองมี
จํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรค
การเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๓๔ ให
ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคหา
สวนที่ ๕
การประชุมรวมกันของรัฐสภา

มาตรา ๑๓๖ ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน

๕๙

(๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม
มาตรา ๑๙
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑
(๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติ
วงศ 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) การปรึกษารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือราง
พระราชบัญญัติใหมตามมาตรา ๑๕๑
(๑๑) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามมาตรา ๑๕๓
วรรคสอง
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๖
(๑๓) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๗๙
(๑๔) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๘๙
(๑๕) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา
๑๙๐
(๑๖) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑
มาตรา ๑๓๗ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุม
รัฐสภา ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน

๖๐

ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดย
อนุโลม เวนแตในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกของแต
ละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา
สวนที่ ๖
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๓๘ ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๑๓๙ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ

๖๑

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธาน
ศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้
มาตรา ๑๔๐ การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาใหกระทําเปนสามวาระ ดังตอไปนี้
(๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ และในวาระที่สอง
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมากของแตละสภา
(๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยใน
การที่จะใหออกใชเปนพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา
ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๑ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแลว กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญซึง่ ตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตก
ไป ในกรณีที่วินิจฉัยวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
ในกรณีที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความที่ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามวรรคสอง ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
กลับคืนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ ในกรณีเชนวานี้ใหสภา
ผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยมติ
ในการแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู

๖๒

ของแตละสภา 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
(๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนเขาชื่อเสนอกฎหมายตาม
มาตรา ๑๖๓
ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซึ่งมีผูเสนอตาม (๒) (๓) หรือ (๔) เปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี
ในกรณีที่ประชาชนไดเสนอรางพระราชบัญญัติใดตาม (๔) แลว หากบุคคล
ตาม (๑) หรือ (๒) ไดเสนอรางพระราชบัญญัติทมี่ ีหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัตนิ ั้นอีก
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๓ วรรคสี่ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัตินนั้ ดวย
รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน
ในการเสนอรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งตองมีบันทึกวิเคราะหสรุป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดว ย
รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยใหประชาชนทราบและให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดของรางพระราชบัญญัตินั้นไดโดยสะดวก
มาตรา ๑๔๓ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึงราง
พระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้

๖๓

(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับ
อันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดิน
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสิน
ของรัฐ
(๔) เงินตรา
ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของ
ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ
เปนผูวินิจฉัย
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณากรณีตาม
วรรคสองภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว
มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสองใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔๔ รางพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอและ
ในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไข
เพิ่มเติม และประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไวกอน
และภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงราง
พระราชบัญญัตินั้นไปใหที่ประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย
ในกรณีที่ที่ประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยวาการแกไขเพิ่มเติมนั้น ทําให
รางพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินนั้ ไปใหนายกรัฐมนตรีรบั รอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
ไมใหคํารับรอง ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

๖๔

มาตรา ๑๔๕ รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบายที่แถลงตอ
รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ วาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน หากสภาผูแทนราษฎรมีมติ
ไมใหความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู คณะรัฐมนตรีอาจขอใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพื่อ
มีมติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบ ใหตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิก
ของแตละสภามีจํานวนเทากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการ
รวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกันของ
รัฐสภารายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติที่ไดพิจารณาแลวตอรัฐสภา ถารัฐสภามีมติ
เห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัตินั้น ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐ ถารัฐสภามีมติไมให
ความเห็นชอบ ใหรางพระราชบัญญัตนิ ั้นเปนอันตกไป
มาตรา ๑๔๖ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๘ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่เสนอตามมาตรา ๑๔๒ และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอ
รางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให
เสร็จภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินนั้ เปนรางพระราชบัญญัตเิ กี่ยวดวยการเงิน
ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไป
เปนกรณีพิเศษซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และ
ใหเริ่มนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินนั้ มาถึงวุฒิสภา
ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๙
ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวใน
วรรคหนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไปยัง
วุฒิสภา ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด
ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน

๖๕

มาตรา ๑๔๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๘ เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณาราง
พระราชบัญญัติเสร็จแลว
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินนั้ ไว
กอน และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยัง
สภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอไป
ตามมาตรา ๑๕๐ ถาเปนกรณีอื่น ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภา
นั้น ๆ มีจํานวนเทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกัน
เพื่อพิจารณารางนั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกันรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติที่
คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง ถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยราง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา
๑๕๐ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน
คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมา
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติได และเอกสิทธิ์ที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาวุฒิสภาไมสงรางพระราชบัญญัติคนื ไปยังสภาผูแทนราษฎรภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๖ ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
และใหดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ ตอไป
มาตรา ๑๔๘ รางพระราชบัญญัติที่ตอ งยับยั้งไวตามมาตรา ๑๔๗ นั้น สภา
ผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแต
วันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินนั้ คืนไปยังสภาผูแทนราษฎร สําหรับกรณีการยับยั้งตาม
มาตรา ๑๔๗ (๒) และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณีการยับยั้งตาม
มาตรา ๑๔๗ (๓) ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่

๖๖

คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐
ถารางพระราชบัญญัติทตี่ องยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวานี้ ถา
สภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนน
เสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวา
รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตาม
มาตรา ๑๕๐
มาตรา ๑๔๙ ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๔๗
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติทมี่ ีหลักการอยาง
เดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวมิได
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือ
สงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการ
ของรางพระราชบัญญัติทตี่ องยับยั้งไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาสง
รางพระราชบัญญัติดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนราง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่
ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินนั้ เปนอันตกไป
มาตรา ๑๕๐ รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ให
นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับราง
พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
มาตรา ๑๕๑ รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตอง
ปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

๖๗

สองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําราง
พระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลง
พระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลง
พระปรมาภิไธยแลว
มาตรา ๑๕๒ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎร
วินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกีย่ วกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภา
ผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน
มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย
ไมทรงเห็นชอบดวย หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติที่
รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้ง
ทั่วไปรองขอภายในหกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป
และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตาม
วรรคสอง ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแต
กรณี

๖๘

สวนที่ ๘
การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๕๔ รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่
นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามมาตรา ๑๕๐ หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ กอนที่
นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง
(๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็น
ดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดย
ไมชักชา
(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดงั กลาวมีขอความขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสง
ความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา
ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพื่อประกาศใชรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินนั้ มีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความ
ดังกลาวเปนสาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินนั้ เปนอันตกไป
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินนั้ มีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป และให
นายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป

๖๙

มาตรา ๑๕๕ บทบัญญัตมิ าตรา ๑๕๔ ใหนํามาใชบังคับกับรางขอบังคับการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา
ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม
สวนที่ ๙
การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

มาตรา ๑๕๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้ง
กระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน
สําคัญของแผนดิน
มาตรา ๑๕๗ การบริหารราชการแผนดินเรื่องใดที่เปนปญหาสําคัญที่อยูใน
ความสนใจของประชาชน เปนเรื่องที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน
หรือที่เปนเรื่องเรงดวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภา
ผูแทนราษฎรกอนเริ่มประชุมในวันนั้นวาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใน
การบริหารราชการแผนดินเรื่องนั้นโดยไมตองระบุคําถาม และใหประธานสภาผูแทนราษฎร
บรรจุเรื่องดังกลาวไวในวาระการประชุมวันนั้น
การถามและการตอบกระทูตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดสัปดาหละหนึ่งครั้ง และ
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นตั้งกระทูถามดวยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผนดินนั้นได
เรื่องละไมเกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๑๕๘ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีคนตอไปซึ่งเปนบุคคลตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ดวย และเมื่อไดมีการเสนอ

๗๐

ญัตติแลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมได
คะแนนเสียงตามวรรคสาม
การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่
ราชการ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไมมีการยื่นคํา
รองขอตามมาตรา ๒๗๑ กอนมิได และเมื่อไดมีการยื่นคํารองขอตามมาตรา ๒๗๑ แลว ให
ดําเนินการตอไปไดโดยไมตองรอผลการดําเนินการตามมาตรา ๒๗๒
เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปด
อภิปรายนั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้
มิใหกระทําในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาชื่อเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายนั้น เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําชื่อผูที่ไดรับการเสนอ
ชื่อตามวรรคหนึ่งกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป และมิใหนํามาตรา ๑๗๒ มาใชบังคับ
มาตรา ๑๕๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหกของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๘
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอื่น
ภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคงตอง
ถูกอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจตามวรรคหนึ่งตอไป

๗๑

ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับรัฐมนตรีผูซึ่งพนจากตําแหนงเดิมไม
เกินเกาสิบวันกอนวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง แตยังคงเปนรัฐมนตรีใน
ตําแหนงอื่นดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖๐ ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มิไดอยูในพรรคการเมืองที่
สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมีจํานวนไมถึงเกณฑที่จะเสนอญัตติขอ
เปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวทั้งหมดเทาที่มีอยูมีสิทธิเขาชื่อ
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปน
รายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ ได เมื่อคณะรัฐมนตรีไดบริหารราชการแผนดิน
มาเกินกวาสองปแลว
มาตรา ๑๖๑ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให
คณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดย
ไมมีการลงมติ
การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุม
หนึ่ง
มาตรา ๑๖๒ ในกรณีที่มกี ารประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อตั้งกระทู
ถามในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ หรือการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผูใด ใหเปนหนาที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นตองเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภาเพื่อชี้แจงหรือตอบกระทูถามในเรื่องนั้นดวยตนเอง เวนแตมีเหตุจําเปนอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดทําใหไมอาจเขาชี้แจงหรือตอบกระทู แตตองแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภาทราบกอนหรือในวันประชุมสภาในเรื่องดังกลาว
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถาม การ
อภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ

๗๒

หมวด ๗
การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

มาตรา ๑๖๓ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อ
รองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติตามที่กําหนดในหมวด ๓
และหมวด ๕ แหงรัฐธรรมนูญนี้
คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง สภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาตองใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินนั้ ชี้แจง
หลักการของรางพระราชบัญญัติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวจะตองประกอบดวยผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดดวย
มาตรา ๑๖๔ ประชาชนผูม ีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนบุคคลตาม
มาตรา ๒๗๐ ออกจากตําแหนงได
คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเขาชื่อรองขอตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

๗๓

มาตรา ๑๖๕ ประชาชนผูม ีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนได
เสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจ
ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมี
การออกเสียงประชามติได
(๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมกี ารออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพื่อมีขอ
ยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ
หรือเปนการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว
เปนการเฉพาะ
การออกเสียงประชามติตองเปนการใหออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใน
กิจการตามที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล จะกระทํามิได
กอนการออกเสียงประชามติ รัฐตองดําเนินการใหขอมูลอยางเพียงพอ และให
บุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอยาง
เทาเทียมกัน
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ ซึ่งอยางนอยตองกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเสียงประชามติ เพื่อ
มีขอยุติ

๗๔

หมวด ๘
การเงิน การคลัง และงบประมาณ

มาตรา ๑๖๖ งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถา
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน
มาตรา ๑๖๗ ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ตองมีเอกสารประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค กิจกรรม
แผนงาน โครงการในแตละรายการของการใชจายงบประมาณใหชัดเจน รวมทั้งตองแสดง
ฐานะการเงินการคลังของประเทศเกี่ยวกับภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการใชจายและ
การจัดหารายได ประโยชนและการขาดรายไดจากการยกเวนภาษีเฉพาะรายในรูปแบบตาง ๆ
ความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป ภาระหนี้และการกอหนี้ของรัฐและฐานะ
การเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปที่ขออนุมัติงบประมาณนั้นและปงบประมาณที่ผานมาเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาดวย
หากรายจายใดไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐไดโดยตรง ใหจัดไวในรายการรายจายงบกลาง โดยตองแสดง
เหตุผลและความจําเปนในการกําหนดงบประมาณรายจายงบกลางนั้นดวย
ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่ง
รวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได การกําหนด
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน การบริหารการเงินและทรัพยสิน การ
บัญชี กองทุนสาธารณะ การกอหนี้หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินหรือภาระทางการเงิน
ของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการจัดหารายได กํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษา
เสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และความเปนธรรมในสังคม

๗๕

มาตรา ๑๖๘ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
สภาผูแทนราษฎรจะตองวิเคราะหและพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่
รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร
ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินนั้ ไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถอื วาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในราง
พระราชบัญญัตินั้นและใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา
ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพิ่มเติม
ใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในราง
พระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป
ตามมาตรา ๑๕๐
ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบัญญัติมาตรา
๑๔๘ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได แต
อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสงใชตนเงินกู
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การ
เสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณ
รายจาย จะกระทํามิได
ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝน

๗๖

บทบัญญัติตามวรรคหก ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาล
รัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหก ใหการเสนอ การแปร
ญัตติหรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป
รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล และองคกรตามวรรคแปด
หากหนวยงานนั้นเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ ใหสามารถ
เสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง
มาตรา ๑๖๙ การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวใน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการ
โอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนรัฐบาลจะจาย
ไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตอง
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ใหกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่ไดใชเงินคงคลัง
จายไปกอนแลวดวย
ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรีมี
อํานาจโอนหรือนํารายจายที่กําหนดไวสําหรับหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใชใน
รายการที่แตกตางจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไดทันที และ
ใหรายงานรัฐสภาทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการโอนหรือนํารายจายตามงบประมาณที่กําหนดไวในรายการใด
ไปใชในรายการอื่นของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหรัฐบาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุก
หกเดือน

๗๗

มาตรา ๑๗๐ เงินรายไดของหนวยงานของรัฐใดที่ไมตองนําสงเปนรายได
แผนดิน ใหหนวยงานของรัฐนั้นทํารายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาว เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป
การใชจายเงินรายไดตามวรรคหนึ่งตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลัง
ตามหมวดนี้ดวย
หมวด ๙
คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรี
อื่นอีกไมเกินสามสิบหาคนประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตาม
หลักความรับผิดชอบรวมกัน
นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา
๑๗๒
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได
มาตรา ๑๗๒ ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร
ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุม
รัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗
การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎรรับรอง

๗๘

มติของสภาผูแทนราษฎรที่เห็นชอบดวยในการแตงตั้งบุคคลใดใหเปน
นายกรัฐมนตรี ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้ใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย
มาตรา ๑๗๓ ในกรณีที่พนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดมาประชุมเปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใด
ไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบใหไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม ให
ประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้นกราบบังคมทูลภายในสิบหาวันนับแตวันที่พน
กําหนดเวลาดังกลาวเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุด
เปนนายกรัฐมนตรี
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 กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ”

๗๙

มาตรา ๑๗๖ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาและชี้แจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไมมี
การลงมติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่ และเมื่อแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาแลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ราชการแตละปตามมาตรา ๗๖
กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปน
เรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่
เขารับหนาที่จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได
มาตรา ๑๗๗ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชุม
ในเรื่องใด รัฐมนตรีตองเขารวมประชุม และใหนําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ถารัฐมนตรีผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในขณะเดียวกันดวย หามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารง
ตําแหนง การปฏิบัติหนาที่หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๗๘ ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๑๗๖ และตอง
รับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาใน
นโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗๙ ในกรณีที่มปี ญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่
คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกัน
ของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้ รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได

๘๐

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 โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘๑ คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนงตาม
มาตรา ๑๘๐ (๒) คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปน ภายใตเงื่อนไขที่
กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐ
ถือหุนใหญ หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่หรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอื่น
มาปฏิบัติหนาที่แทน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
(๒)ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
(๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเปนการ
สรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป
(๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอ
การเลือกตั้ง และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด

๘๑

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 วรรคสี่
ดวย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความ
เปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
ผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย
มาตรา ๑๘๓ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพน
จากความเปนรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา
มาตรา ๑๘๔ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัย
พิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ
ก็ได
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได

๘๒

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญ
จะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อ
พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภา
ผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราช
กําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราช
กําหนดนั้น
หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไม
อนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล
ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไม
อนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณี
ยืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
มาตรา ๑๘๕ กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนด
ใดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็น
ตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว
ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา

๘๓

เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับความเห็นของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนด
นั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา
๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมด
มาตรา ๑๘๖ ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวย
ภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของ
แผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัตกิ ็ได
พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนําเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๘๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘๗ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย
มาตรา ๑๘๘ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและ
เลิกใชกฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน
เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
มาตรา ๑๘๙ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
เมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา

๘๔

ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ให
วุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตองมีคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพัน
ดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
เรื่องดังกลาว
กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย
เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผล
ผูกพัน คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และ
ในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผู
ไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม
ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพัน
ดานการคา หรือการลงทุน อยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวโดยคํานึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดประโยชน
กับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป
ในกรณีที่มีปญ
 หาตาม วรรคสอง ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาด โดยใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาล
รัฐธรรมนูญโดยอนุโลม

๘๕

มาตรา ๑๙๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
มาตรา ๑๙๒ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอน
ฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๑๙๓ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน
ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พน
จากตําแหนงเพราะความตาย
มาตรา ๑๙๔ ขาราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
และมิใชขาราชการการเมือง จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น
มิได
มาตรา ๑๙๕ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอัน
เกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแลวหรือถือเสมือนหนึ่งวาไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน
มาตรา ๑๙๖ เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
องคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดใหจายไดไมกอนวันเขารับหนาที่
บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรีซึ่งพนจาก
ตําแหนง ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

๘๖

หมวด ๑๐
ศาล

สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตอง
ดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย
ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดย
ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิพากษา
และตุลาการนั้น จะกระทํามิได เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เปน
การเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น เปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัยหรือตกเปนจําเลย
ในคดีอาญา เปนกรณีที่กระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมี
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นอันไมอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมิได
มาตรา ๑๙๘ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีขอหาฐานใด
ฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทํา
มิได
การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวา
ดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได

๘๗

มาตรา ๑๙๙ ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และ
ผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ
หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๐๐ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูพิพากษาและตุลาการ และทรงให
พนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย
การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจ
พิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนั้น
มาตรา ๒๐๑ กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณ
ตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต
โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุขแหง
ราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุก
ประการ”
มาตรา ๒๐๒ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของผู
พิพากษาและตุลาการ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับมิได
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ
แผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ดวยโดยอนุโลม

๘๘

มาตรา ๒๐๓ บุคคลจะดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลา
การของศาลอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมการ
โดยตําแหนงหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สวนที่ ๒
ศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๐๔ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่ง
ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสามคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสองคน
(๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตร
อยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา ๒๐๖ จํานวนสองคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น ซึ่ง
มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงและไดรับเลือกตาม
มาตรา ๒๐๖ จํานวนสองคน
ในกรณีที่ไมมีผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรับ
เลือกตาม (๑) หรือ (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด แลวแตกรณี เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕
และมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรที่เหมาะสมจะปฏิบัติหนาที่เปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี
ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ

๘๙

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๐๕ ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) เคยเปนรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด กรรมการการ
เลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํา
กวารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวยราชการที่มีอํานาจบริหาร
เทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย หรือเคยเปนทนายความที่ประกอบ
วิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องไมนอยกวาสามสิบปนับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง
สมาชิกสภาทองถิ่น 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 ผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน เปน
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กรรมการ ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว
แลวใหเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกพรอมความยินยอมของผูนั้นตอประธานวุฒิสภา มติในการ
คัดเลือกดังกลาวตองลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนนไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ให
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู ทั้งนี้ ใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบบุคคลผู
ไดรับการคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อ การลงมติใหใชวิธี
ลงคะแนนลับ ในกรณีทวี่ ุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแตงตั้งตอไป ในกรณีที่วุฒิสภาไมเห็นชอบในรายชื่อใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรอมดวยเหตุผล
เพื่อใหดําเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นดวย
กับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายชื่อนั้นใหประธานวุฒิสภา
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันท ให
เริ่มกระบวนการสรรหาใหม ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุ
ใหตองดําเนินการดังกลาว
ในกรณีที่ไมอาจสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) ไดภายในเวลาที่กําหนด ไมวาดวย
เหตุใด ๆ ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผู
พิพากษาศาลฎีกาจํานวนสามคน และใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแตงตั้ง
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนสองคน เปนกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการตาม (๑)
แทน
มาตรา ๒๐๗ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ
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(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดย
มุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดเลือกบุคคล หรือวุฒิสภาใหความเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรับ
ความยินยอมของบุคคลนั้น ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อตนไดลาออกจากการ
เปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือกหรือไดรับ
ความเห็นชอบ แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ให
ถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกหรือไดรับความเห็นชอบใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ แลวแตกรณี มาใชบังคับ
มาตรา ๒๐๘ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระ
เดียว
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนเจาพนักงานในการ
ยุติธรรมตามกฎหมาย
มาตรา ๒๐๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐๗
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(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
(๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปไดภายใตบังคับมาตรา ๒๑๖
มาตรา ๒๑๐ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พนจากตําแหนงตามวาระพรอมกันทั้งหมด ใหเริ่มดําเนินการตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา
๒๐๖ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนงนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยทีป่ ระชุมใหญศาล
ฎีกา ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
(๒) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยทีป่ ระชุมใหญตุลา
การในศาลปกครองสูงสุด ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่พนจากตําแหนง
(๓) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ (๓) หรือ (๔) ให
ดําเนินการตามมาตรา ๒๐๖ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๖ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปด
สมัยประชุมของรัฐสภา
ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง ใหนําบทบัญญัติมาตรา
๒๐๔ วรรคสาม มาใชบังคับ
มาตรา ๒๑๑ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาล
เห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสง
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ความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นให
ศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปน
สาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึง
คําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว
มาตรา ๒๑๒ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมี
สิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญได
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว
ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๓ ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหพนักงาน
สอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการใด
เพื่อประโยชนแหงการพิจารณาได
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่
มอบหมาย
มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่มคี วามขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาลตั้งแตสององคกรขึ้นไป ใหประธาน
รัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองคกรนั้น เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย
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มาตรา ๒๑๕ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการ
เสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณา
วินิจฉัยแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได
มาตรา ๒๑๖ องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและใน
การทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน คําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการ
วินิจฉัยในสวนของตนพรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทุกคน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํา
กลาวหา สรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริง
และขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองคกรอื่นของรัฐ
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระ
โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาล
รัฐธรรมนูญ
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตองมาจากการเสนอของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่
กฎหมายบัญญัติ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๙๕

สวนที่ ๓
ศาลยุติธรรม

มาตรา ๒๑๘ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น
มาตรา ๒๑๙ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา
เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนีห้ รือตามกฎหมายอื่น
ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให
เสนอตอศาลฎีกาไดโดยตรง และคดีที่อุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตน
หรือศาลอุทธรณ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เวนแตเปนกรณีที่ศาลฎีกาเห็นวาขอกฎหมายหรือ
ขอเท็จจริงที่อุทธรณหรือฎีกานั้นจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณา ศาลฎีกามีอํานาจไมรับ
คดีไวพิจารณาพิพากษาได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด
ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
และใหศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้ วิธีพิจารณาและ
วินิจฉัยคดีใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบไตสวน
และเปนไปโดยรวดเร็ว
ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองคคณะผู
พิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือ
ผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนเกาคน ซึ่งไดรับเลือก
โดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคดี
อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้และในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง

๙๖

มาตรา ๒๒๐ การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกอน แลวจึงนําความกราบ
บังคมทูล
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาล
ยุติธรรม ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ให
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอ
ความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณา
การใหความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ตองคํานึงถึงความรูความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกลาวดวย เปนสําคัญ
มาตรา ๒๒๑ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบดวยบุคคล
ดังตอไปนี้
(๑) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละชั้นศาล ไดแก ศาลฎีกาหกคน ศาลอุทธรณ
สี่คน และศาลชั้นตนสองคน ซึ่งเปนขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล และไดรับเลือกจาก
ขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ และ
ไดรับเลือกจากวุฒิสภา
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่ไมมีกรรมการผูท รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแตไมครบ
สองคน ถาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนเห็นวามีเรื่องเรงดวน
ที่ตองใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนดังกลาวเปน
องคประกอบและองคประชุมพิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได

๙๗

มาตรา ๒๒๒ ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ โดยมี
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ตองมาจากการเสนอของประธาน
ศาลฎีกาและไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๔
ศาลปกครอง

มาตรา ๒๒๓ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ดวยกัน อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนิน
กิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของ
ศาลปกครอง
อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนัน้
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้น
อุทธรณดวยก็ได

๙๘

มาตรา ๒๒๔ การแตงตั้งและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนง
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติกอน
แลวจึงนําความกราบบังคมทูล
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดิน
อาจไดรับแตงตั้งใหเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนตุลา
การในศาลปกครองสูงสุด ใหแตงตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดทั้งหมด และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ตามที่กฎหมายบัญญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกําหนด
มาตรา ๒๒๕ การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประธานศาล
ปกครองสูงสุดนั้น เมื่อไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและ
วุฒิสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป
มาตรา ๒๒๖ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดวยบุคคล
ดังตอไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งเปนตุลาการในศาลปกครองและ
ไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองดวยกันเอง
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจาก
คณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่ไมมีกรรมการผูท รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแตไมครบสาม
คน ถาคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนไมนอยกวาหกคนเห็นวาเปนเรื่องเรงดวนที่

๙๙

ตองใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนดังกลาวเปนองคประกอบ
และองคประชุมพิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได
มาตรา ๒๒๗ ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ โดยมี
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ตองมาจากการเสนอของประธาน
ศาลปกครองสูงสุดและไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบัญญัติ
สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๕
ศาลทหาร

มาตรา ๒๒๘ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผูกระทําผิดเปน
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ

๑๐๐

หมวด ๑๑
องคกรตามรัฐธรรมนูญ

สวนที่ ๑
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๒๒๙ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย ประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผู
ซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๓๐ กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕) และ
(๖)
(๔) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูต รวจการแผนดิน กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๗ มาใชบังคับกับกรรมการการเลือกตั้งดวยโดย
อนุโลม

๑๐๑

มาตรา ๒๓๑ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการ
เลือกตั้ง ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจํานวนเจ็ดคน ซึ่ง
ประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกา
คัดเลือกจํานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก
จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ ทําหนาที่สรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่งสมควรเปน
กรรมการการเลือกตั้ง จํานวนสามคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความ
ยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น มติในการสรรหาดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ให
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู ทั้งนี้ ใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชผูพิพากษาหรือตุลาการ และตองไมเปนกรรมการสรรหาผู
ดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน
(๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐
ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งจํานวนสองคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอ
พรอมความยินยอมของผูนั้น
(๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒) ใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุ
ที่ทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ในกรณีที่มีเหตุที่ทําใหไมอาจ
ดําเนินการสรรหาไดภายในเวลาที่กําหนดหรือไมอาจสรรหาไดครบจํานวนภายในเวลาที่
กําหนดตาม (๑) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจํานวนภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ครบกําหนดตาม (๑)
(๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบผูไดรับ
การสรรหาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
(๕) ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบใหดําเนินการตาม (๖) แตถาวุฒิสภาไม
เห็นชอบในรายชื่อใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการ

๑๐๒

สรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา แลวแตกรณี เพื่อใหดําเนินการสรรหา
ใหม หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา ไมเห็นดวย
กับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันทหรือดวยคะแนนไมนอยกวาสองใน
สามของที่ประชุมใหญศาลฎีกา แลวแตกรณี ใหดําเนินการตอไปตาม (๖) แตถามติที่ยืนยัน
ตามมติเดิมไมเปนเอกฉันทหรือไมไดคะแนนตามที่กําหนด ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหม ซึ่ง
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุใหตองดําเนินการดังกลาว
(๖) ใหผูไดรับความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕) ประชุมและเลือกกันเองใหคน
หนึ่งเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และใหประธาน
วุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป
มาตรา ๒๓๒ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ตองอยูในตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการการเลือกตั้งซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และการขาดคุณสมบัติ
และมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๓๐ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการการ
เลือกตั้งดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้ง
สองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง
สองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๓๐ และให
ประธานรัฐสภาสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยัง
ประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการ
การเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม

๑๐๓

มาตรา ๒๓๔ ในกรณีทกี่ รรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงตามวาระพรอม
กันทั้งคณะ ใหดําเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนจาก
ตําแหนง
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ใหดําเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่
มีเหตุดังกลาว และใหผูไดรับความเห็นชอบอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตน
แทน
มาตรา ๒๓๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือ
จัดใหมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง
ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและ
การดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อใหเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการ
เลือกตั้งมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง

๑๐๔

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีขณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘๑ โดยคํานึงถึงการรักษา
ประโยชนของรัฐ และคํานึงถึงความสุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกัน
ในการเลือกตั้ง
(๓) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง การ
สนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้ง
การตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย และการควบคุมการจายเงินหรือ
รับเงินเพื่อประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
(๔) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบตั ิการทั้งหลายอัน
จําเปนตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง
(๕) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยง
ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง
(๖) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใด
หนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการ
ออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ
(๘) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการใหการศึกษาแก
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
(๙) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบตั ิหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหพนักงาน
อัยการ พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้
ขาด

๑๐๕

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผูแทน
องคการเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย
มาตรา ๒๓๗ ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่น
กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอย
ปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา
๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับ
แตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อ
หาขอเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัคร
รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดคานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไป
โดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย
(๒) ผูเขารับการสรรหา หรือสมาชิกขององคกรตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง
คัดคานวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย
(๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา กอนไดรับเลือกตั้งหรือสรรหา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ผูใดได
กระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้งหรือสรรหา หรือไดรับเลือกตั้งหรือ

๑๐๖

สรรหามาโดยไมสุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไปโดยฝาฝน
หลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๔) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการออกเสียงประชามติมิไดเปนไปโดย
ชอบดวยกฎหมาย หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งใด
เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งตองพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการโดยพลัน
มาตรา ๒๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหม
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด
ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควร
ใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ผูใด ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาไดรับคํารองของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งแลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได
จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารอง ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมในเขต
เลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ให
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได มิใหนบั บุคคลดังกลาว
เขาในจํานวนรวมของสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี
ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นดวยโดยอนุโลม โดยการยื่นคํารองตอศาลตามวรรค
สองใหยื่นตอศาลอุทธรณ และใหคาํ สั่งของศาลอุทธรณเปนที่สุด

๑๐๗

มาตรา ๒๔๐ ในกรณีที่มกี ารคัดคานวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดเปนไป
โดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับการ
สรรหา สมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๓๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยสั่งการเปนอยางใดแลว ใหเสนอตอ
ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยพลัน และใหนําความในมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรค
สาม มาใชบงั คับกับการที่สมาชิกวุฒิสภาผูนั้นไมอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปได โดยอนุโลม
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการสรรหาหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลฎีกามี
คําสั่ง และใหดําเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหมแทนตําแหนงที่วาง
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองประธานกรรมการการเลือกตั้ง
จะรวมดําเนินการหรือวินิจฉัยสั่งการมิได และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีองคประกอบ
เทาที่มีอยู
การคัดคานและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๒๔๑ ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศใหมีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศใหมีการออก
เสียงประชามติ มีผลใชบงั คับ หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไป
ทําการสอบสวน เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่
จับในขณะกระทําความผิด
ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด หรือจับ หรือ
คุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน
และประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได แตถาประธานกรรมการการ
เลือกตั้งเปนผูถูกจับหรือคุมขัง ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่มีอยูเปน
ผูดําเนินการ

๑๐๘

๒. ผูตรวจการแผนดิน

มาตรา ๒๔๒ ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู
และมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชน
รวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
ใหผูไดรับเลือกเปนผูตรวจการแผนดินประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปน
ประธานผูตรวจการแผนดินแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจการแผนดินใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ใหมีสํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๓ การสรรหาและการเลือกผูตรวจการแผนดินใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวน
เจ็ดคนประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกา
คัดเลือกจํานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก
จํานวนหนึ่งคน และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๓๑ (๑) วรรคสอง มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม

๑๐๙

มาตรา ๒๔๔ ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี
(ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
(ข) การปฏิบตั ิหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ที่
กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบ
หรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม
(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไม
ชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม
รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
(ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐
(๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
รวมตลอดถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน
(๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราช
กิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย
การใชอํานาจหนาที่ตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการ
เมื่อมีการรองเรียน เวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทําดังกลาวมี
ผลกระทบตอความเสียหายของประชาชนสวนรวมหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ
ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไมมีการรองเรียนได

๑๑๐

มาตรา ๒๔๕ ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองได เมื่อเห็นวามีกรณีดังตอไปนี้
(๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ให
เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดย
ไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มี
ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอ
ศาลปกครอง และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๓. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองเปนผูซึ่งมีความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ โดย
เคยเปนรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือผูดํารง
ตําแหนงทางบริหารในหนวยราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาศาสตราจารย ผูแทนองคการพัฒนาเอกชน หรือผูประกอบวิชาชีพที่มีองคกรวิชาชีพตาม
กฎหมายมาเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบป ซึ่งองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพนัน้ ให
การรับรองและเสนอชื่อเขาสูกระบวนการสรรหา
การสรรหาและการเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช
บังคับโดยอนุโลม โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคนประกอบดวยประธานศาลฎีกา

๑๑๑

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝาย
คานในสภาผูแทนราษฎร
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ
กระบวนการสรรหา และอํานาจหนาที่ ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๒๔๗ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระ
เดียว
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระ ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
การพนจากตําแหนง การสรรหา และการเลือกกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติแทนตําแหนงที่วาง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ และมาตรา
๒๑๐ มาใชบงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๔๘ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอย
กวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง เพื่อให
วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง
มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจาก
ตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภา

๑๑๒

มาตรา ๒๔๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้ง
สองสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวา กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวกระทําการตามวรรคหนึ่งเปนขอ ๆ ใหชัดเจน และใหยื่นตอประธานวุฒิสภา เมื่อ
ประธานวุฒิสภาไดรับคํารองแลว ใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูถูกกลาวหา จะปฏิบัติ
หนาที่ในระหวางนั้นมิได จนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารองดังกลาว
ในกรณีที่กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดตามวรรคสาม และมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเหลืออยูนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมด ให
ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทําหนาที่
เปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนการชั่วคราว โดยใหผูที่ไดรับแตง
ตั้งอยูในตําแหนงไดจนกวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่ตนดํารง
ตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาที่ได หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองวาผูนั้นกระทําความผิด
มาตรา ๒๕๐ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการถอด
ถอนออกจากตําแหนงเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม

๑๑๓

(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมทัง้ ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับ
ต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เห็นสมควรดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
(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 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวยโดยอนุโลม
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย
มาตรา ๒๕๑ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีหนวย
ธุรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เปนอิสระ โดยมี

๑๑๔

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรง
ตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
การแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ
วุฒิสภา
ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน
หนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

มาตรา ๒๕๒ การตรวจเงินแผนดินใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีความชํานาญและประสบการณ
ดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และดานอื่น
การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗
มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเปนไปตามมาตรา
๒๔๓
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน

๑๑๕

การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และเพื่อใหไดหลักประกันความเปน
อิสระในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาว
มาตรา ๒๕๓ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่กําหนด
หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมี
การแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการวินัย
ทางการเงินและการคลังที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่วินิจฉัยการดําเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทาง
การเงิน การคลัง และการงบประมาณ และใหคดีที่พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกลาวเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง
ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปน
อิสระและเปนกลาง
มาตรา ๒๕๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๑๖

สวนที่ ๒
องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๑. องคกรอัยการ

มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
และตามกฎหมายวาดวยอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
โดยเที่ยงธรรม
การแตงตั้งและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนงตองเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการอัยการ และไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งอัยการ
สูงสุด
องคกรอัยการมีหนวยธุรการที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
พนักงานอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐใน
ทํานองเดียวกัน เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ทั้งตองไมประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพ หรือกระทํากิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่ราชการ และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนบริษัท
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

๑๑๗

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

มาตรา ๒๕๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่
ประจักษ ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิ
มนุษยชนดวย
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การถอดถอน และการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา
๒๐๙ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเปนไป
ตามมาตรา ๒๔๓
ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนหนวยงานที่เปนอิสระ
ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา อันเปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่
กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการ
ตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป
(๒) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบ
ตามที่มีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับ

๑๑๘

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู
รองเรียนวา กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมี
ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(๔) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหาย
และเปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทัง้ นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
(๕) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอ
รัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
(๖) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
(๗) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการ
เอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน
(๘) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา
(๙) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบตั ิหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอ ยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๑๙

๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

มาตรา ๒๕๘ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาที่ใหคําปรึกษา
และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตอง
ใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช
องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนวยงานที่เปน
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
หมวด ๑๒
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

สวนที่ ๑
การตรวจสอบทรัพยสิน

มาตรา ๒๕๙ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปนี้ มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

๑๒๐

(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ขาราชการการเมืองอื่น
(๖) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
บัญชีตามวรรคหนึ่งใหยื่นพรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่
พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให
รวมถึงทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมดวย
มาตรา ๒๖๐ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๒๕๙ ให
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงในวันที่เขารับตําแหนงหรือวันที่พนจากตําแหนง
แลวแตกรณี และตองยื่นภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับ
ตําแหนง
(๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันพน
จากตําแหนง
(๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๙ ซึ่งไดยื่นบัญชีไวแลว ตายในระหวาง
ดํารงตําแหนงหรือกอนยื่นบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูในวันที่ผูดํารงตําแหนงนั้นตาย ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ผูดํารงตําแหนงตาย
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองยื่นบัญชีตาม (๒) แลว ใหมี
หนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สินที่มีอยูจริงในวันครบหนึ่งปนับแตวันที่พน
จากตําแหนงดังกลาวอีกครั้งหนึ่งโดยใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งปดวย

๑๒๑

มาตรา ๒๖๑ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหเปดเผยให
สาธารณชนทราบโดยเร็วแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชี
ดังกลาว บัญชีของผูดํารงตําแหนงอื่นจะเปดเผยไดตอเมื่อการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชน
ตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอจากศาลหรือผูมีสวน
ไดเสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวโดยเร็ว
มาตรา ๒๖๒ ในกรณีที่มกี ารยื่นบัญชีเพราะเหตุที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทํา
การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงนั้น แลวจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสารทั้งหมดที่มี
อยูพรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดิน
ตอไป และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖๓ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปด
ขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยตอไป
ถาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวาผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองผูใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงในวันที่ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๒

๑๒๒

มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูนั้นตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนง
ใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองวินิจฉัยดวย
มาตรา ๒๖๔ บทบัญญัตมิ าตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง
และมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ใหใชบงั คับกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดดวยโดยอนุโลม
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจเปดเผยบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่มีการยื่นไวแกผูมีสวนไดเสียได ถาเปน
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทําความผิด ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สวนที่ ๒
การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน

มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น
(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ
(๔) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘

๑๒๓

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับ
หรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่
ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน
ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวม
ดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทํา
การตามมาตรานี้ดวย
มาตรา ๒๖๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะ
หรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือ
แทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การปฏิบตั ิราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ
หรือราชการสวนทองถิ่น
(๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวน
ทองถิ่น หรือ
(๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ
การเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือ
หุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง

๑๒๔

มาตรา ๒๖๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีดวย เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะ
ดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือ
รายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย
มาตรา ๒๖๘ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๖๖ มิได เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบาย
ที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๖๙ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน
หางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทตอไป ทั้งนี้ ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใด
ประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นแจง
ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง และใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท
ดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร
หรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได
บทบัญญัติมาตรานี้ใหนํามาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

๑๒๕

สวนที่ ๓
การถอดถอนจากตําแหนง

มาตรา ๒๗๐ ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด
หรืออัยการสูงสุด ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวาจงใจใช
อํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได
บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวย คือ
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน และ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน
(๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๒๗๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อให
วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตําแหนงได คํา
รองขอดังกลาวตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ
ๆ ใหชัดเจน
สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔
ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคนมีสิทธิเขาชื่อรอง
ขอใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตําแหนงไดตามมาตรา ๑๖๔

๑๒๖

มาตรา ๒๗๒ เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา ๒๗๑ แลว ใหประธานวุฒิสภาสง
เรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนใหแลว
เสร็จโดยเร็ว
เมื่อไตสวนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทํารายงานเสนอตอวุฒิสภา โดยในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอกลาวหา
ตามคํารองขอขอใดมีมูลหรือไม เพียงใด มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อไดอยางไร พรอมทั้งระบุ
ขอยุติวาจะใหดําเนินการอยางไรดวย
ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาขอ
กลาวหาตามคํารองขอขอใดเปนเรื่องสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปใหประธาน
วุฒิสภาตามวรรคหนึ่งเพื่อใหพิจารณาไปกอนก็ได
ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู วาขอกลาวหาใดมีมูล นับแต
วันดังกลาวผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติ และ
ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยู
พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และอัยการสูงสุด
เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป แตถา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอ
กลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป
ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได
ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพื่อ
ดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ ให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้น
คณะหนึ่ง โดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวนเทากัน เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให
สมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุด เพื่อฟองคดีตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอ
ยุติเกี่ยวกับการดําเนินการฟองคดีได ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีอํานาจดําเนินการฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทนก็ได

๑๒๗

มาตรา ๒๗๓ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๒๗๒ แลว ใหประธานวุฒิสภาจัด
ใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกลาวโดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงาน
ใหนอกสมัยประชุม ใหประธานวุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อนําความกราบบังคม
ทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ และใหประธาน
รัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๒๗๔ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งตองกระทํา
โดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนง ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูนั้นพนจากตําแหนงหรือใหออกจาก
ราชการนับแตวันที่วุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใด
ในทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลาหาป
มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และจะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคล
ดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
สวนที่ ๔
การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

มาตรา ๒๗๕ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือ
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มี
อํานาจพิจารณาพิพากษา
บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปน
ตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน รวมทั้งผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่น

๑๒๘

ใดแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิ
ชอบดวยหนาที่ดวย
การยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เพื่อใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในกรณีที่ผูถกู กลาวหาตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ผูเสียหายจากการกระทําดังกลาวจะ
ยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตาม
มาตรา ๒๕๐ (๒) หรือจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อขอใหตั้งผูไตสวนอิสระตาม
มาตรา ๒๗๖ ก็ได แตถา ผูเสียหายไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติแลว ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาไดตอเมื่อคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมรับดําเนินการไตสวน ดําเนินการลาชาเกินสมควร
หรือดําเนินการไตสวนแลวเห็นวาไมมีมูลความผิดตามขอกลาวหา
ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวามีเหตุ
อันควรสงสัยวามีกรณีตามวรรคสี่ และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) โดยเร็ว ในกรณีนี้ ผูเ สียหายจะยื่นคํารองตอที่
ประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคสี่ มิได
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๒๗๖ ในกรณีที่ทปี่ ระชุมใหญศาลฎีกาเห็นควรดําเนินการตามคํารองที่
ยื่นตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสี่ ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาแตงตั้งผูไตสวนอิสระจากผูซึ่ง
มีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ หรือจะสงเรื่องให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนตามมาตรา ๒๕๐
(๒) แทนการแตงตั้งผูไตสวนอิสระ ก็ได
คุณสมบัติ อํานาจหนาที่ วิธีการไตสวน และการดําเนินการอื่นที่จําเปนของผูไต
สวนอิสระ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๒๙

เมื่อผูไตสวนอิสระไดดําเนินการไตสวนหาขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอม
ทําความเห็นแลว ถาเห็นวาขอกลาวหามีมูล ใหสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็น
ไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และสงสํานวนและความเห็นไปยัง
อัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป
และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗๗ ในการพิจารณาคดี ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองยึดสํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
หรือของผูไตสวนอิสระ แลวแตกรณี เปนหลักในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองให
เปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และใหนําบทบัญญัตมิ าตรา ๒๑๓ มาใชบังคับกับการปฏิบัติ
หนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวยโดยอนุโลม
บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๓๑ มิใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
มาตรา ๒๗๘ การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก โดยผูพิพากษาซึ่งเปนองค
คณะทุกคนตองทําความเห็นในการวินิจฉัยคดีเปนหนังสือพรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอที่
ประชุมกอนการลงมติ
คําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองใหเปดเผยและเปนที่สุด เวนแตเปนกรณีตามวรรคสาม
ในกรณีที่ผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมีพยานหลักฐานใหม ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ อาจยื่น
อุทธรณตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได

๑๓๐

หลักเกณฑการยื่นอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกา
ใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด
หมวด ๑๓
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ

มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีกลไกและระบบในการ
ดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทํา
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหถือวา
เปนการกระทําผิดทางวินัย ในกรณีทผี่ ูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ให
ผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี
และหากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา
๒๗๐
การพิจารณา สรรหา กลัน่ กรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด เขาสูตําแหนงที่มีสวน
เกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และ
การลงโทษบุคคลนั้น จะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลดังกลาวดวย
มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหผูตรวจการ
แผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ

๑๓๑

ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวล
จริยธรรม ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรง
หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม
ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได
หมวด ๑๔
การปกครองสวนทองถิ่น

มาตรา ๒๘๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่
ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัดตั้งเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๒ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปน
และมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึง
สาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น หรือ
นอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได
ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ใหมีการกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อเปน
แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ความแตกตางในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละรูปแบบโดยไมกระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตาม

๑๓๒

ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการ
ดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก
มาตรา ๒๘๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปใน
การดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความ
เปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความ
สอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความ
เขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถิ่นใหจัดบริการสาธารณะ
ไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาที่ จัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคการเพื่อการจัดทําบริการ
สาธารณะตามอํานาจหนาที่ เพื่อใหเกิดความคุมคาเปนประโยชน และใหบริการประชาชน
อยางทั่วถึง
ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนดการแบง
อํานาจหนาที่และจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงการ
กระจายอํานาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ
รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน
เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
ใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่น เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีและ
รายไดอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีหลักเกณฑที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษี
แตละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดที่เพียงพอกับรายจายตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ทองถิ่น สถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของ
รัฐ

๑๓๓

ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจหนาที่และการจัดสรรรายไดใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว คณะกรรมการตามวรรคสามจะตองนําเรื่องดังกลาวมาพิจารณา
ทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาป เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจ
หนาที่ และการจัดสรรรายไดที่ไดกระทําไปแลว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้น
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสําคัญ
การดําเนินการตามวรรคหา เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
รายงานรัฐสภาแลว ใหมีผลบังคับได
มาตรา ๒๘๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือของราชการสวนทองถิ่น และจะมีผลประโยชนขัดกันกับการดํารงตําแหนงตามที่กฎหมาย
บัญญัติมิได
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถิ่นตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือผูบริหาร
ทองถิ่นพนจากตําแหนงและจําเปนตองมีการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เปนการชั่วคราว มิใหนําบทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใชบังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

๑๓๔

การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสรางการบริหารที่
แตกตางจากที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ใหกระทําไดตามที่กฎหมายบัญญัติ แตคณะผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มา
ใชบังคับกับสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี ดวย
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๘๕ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเห็น
วาสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ จํานวนผูมีสิทธิ
เขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๖ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได
จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบ
รายชื่อ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ให
ประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย
ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจง
ขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และในกรณีที่
เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทํานั้น หรืออาจจัดใหประชาชนออก
เสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๓๕

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่อง
การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสว นรวม
ในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสาม ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘๘ การแตงตั้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละ
ทองถิ่น โดยการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีมาตรฐานสอดคลอง
กัน และอาจไดรับการพัฒนารวมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยกันได รวมทั้งตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
ซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีองคกรพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมใน
การบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งจะตองประกอบดวย
ผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนขาราชการ
สวนทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษขาราชการ
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝก
อาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ

๑๓๖

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถิ่นดวย
มาตรา ๒๙๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่
(๒) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ของตน
(๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขต
พื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
(๔) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๙๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือ
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอย
กวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย

๑๓๗

ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มผี ลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะ
เสนอมิได
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและให
รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชือ่ และ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ดวย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ให
ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนด
นี้แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปน
รัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๙๒ ใหคณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้

๑๓๘

มาตรา ๒๙๓ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗
ในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย
อื่นบัญญัติใหประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา เปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ
ในวาระเริ่มแรก หากปรากฏวาเมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตาม
มาตรา ๑๒๗ แลว แตยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภาตอไป เวนแต
การพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่สภานิติบัญญัติแหงชาติได
ดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาว ใหมีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภา และในกรณีที่
บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ
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 และบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่หามมิใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางการเมือง มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙๔ ใหสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ สิ้นสุดลงในวัน
ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายในสอง
ปนับแตวันที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง

๑๓๙

มาตรา ๒๙๕ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไดรับจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙
ในกรณีที่พนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว แตสภานิติบัญญัติแหงชาติยัง
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมแลวเสร็จ ใหประธานสภานิติ
บัญญัติแหงชาตินํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีค่ ณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญจัดทําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในเจ็ดวันเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดย
ถือเสมือนวาสภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวแลว
ในระหวางที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ยังไมมี
ผลใชบังคับ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใช
บังคับตอไปจนกวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใชบังคับ
มาตรา ๒๙๖ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน และดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน ทั้งนี้ นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๒๙๕ มีผลใชบังคับ
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แตเพียงพรรคเดียวไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง สวนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔)
(ก) ใหใชกําหนดเปนเวลาหนึ่งป และระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ใหใชกําหนด
เปนสองป

๑๔๐

ในวาระเริ่มแรก หามมิใหผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งจะมีการไดมาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๕ (๙) และ
มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใชบังคับกับผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งครั้งหลังสุด
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙๗ ในวาระเริ่มแรก ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระ
สามปนับแตวันเริ่มตนสมาชิกภาพ และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุด
สมาชิกภาพ
มาตรา ๒๙๘ ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ คงเปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้ และใหพนจากตําแหนง
ทั้งคณะเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้เขารับหนาที่
ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พนจากตําแหนงทั้งคณะพรอมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหาร
ราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนีด้ วย
มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ และ
มาตรา ๑๘๒ (๔) (๗) และ (๘) มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๙๙ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ เปนผูตรวจการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และใหคง
ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระ โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้ง และใหผูตรวจการแผนดินดังกลาวเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานผูตรวจการ
แผนดินใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม

๑๔๑

ใหกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระ โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่
ไดรับแตงตั้ง
ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ แตถาบุคคลดังกลาวไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลนั้นในการแตงตั้งกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติขึ้นใหมเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
ใหบุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ตอไป จนกวาจะมีการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นใช
บังคับ เวนแตบทบัญญัติใดขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้แทน
มาตรา ๓๐๐ ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
นี้ โดยใหผูดาํ รงตําแหนงประธานศาลฎีกาเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนง
ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แตใหผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่ง
ตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ไดมีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎรภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
ครั้งแรกตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๕ (๓) มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๒๐๙
(๕) มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง

๑๔๒

ใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะ
มีการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใช
บังคับ
บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่ง ใหศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ดําเนินการตอไป และเมื่อมีการแตงตั้งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แลว บรรดาคดีหรือการที่คางดําเนินการนั้นใหโอนไปอยูใน
อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แตงตั้งขึ้นใหมนั้น
ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
และการทําคําวินิจฉัยได แตทั้งนี้ ตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๑ ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่มีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎร
และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
การทั่วไปครั้งแรกตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และหากยังไมมีประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มาจากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มี
อยู
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการตรวจเงิน
แผนดินเปนผูใชอํานาจหนาที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน
มาตรา ๓๐๒ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้มีผลใชบงั คับ
ตอไปภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรานี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธานผูตรวจการแผนดินเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

๑๔๓

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธานศาลฎีกาเปนผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใหถือวาการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดย
พระราชบัญญัติที่ไดประกาศใชบังคับในระหวางวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับ เปนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้
ใหผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ ในกรณีที่ยงั ไมมีผูดํารง
ตําแหนงที่เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ระยะเวลาหนึ่งป
ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่มีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้น
ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
มาตรานี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาว และใหวุฒิสภาพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
การลงมติใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ของแตละสภา
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการออกเสียงประชามติเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหนําความใน
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม

๑๔๔

มาตรา ๓๐๓ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการแผนดิน
ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุง
กฎหมายในเรื่องดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
(๑) กฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมและคุมครองการใช
สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ บทบัญญัติในสวนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน สวนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สวนที่ ๙
สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สวนที่ ๑๐ สิทธิในขอมูลขาวสาร
และการรองเรียน รวมทั้งกฎหมายวาดวยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๕๖ สวนที่ ๑๒ สิทธิ
ชุมชน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระตามมาตรา ๖๑
วรรคสอง กฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗๘ (๗) กฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกร
เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา ๘๑ (๔) กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสภา
เกษตรกรตามมาตรา ๘๔ (๘) กฎหมายวาดวยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา
๒๕๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา ๘๐ โดยสงเสริม
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การ
เรียนรูตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนด
หนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับระบบการศึกษาทุกระดับ
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลระหวาง
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และใหประชาชนมีสวนรวมอยาง
แทจริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเปนอิสระซึ่งดําเนินการกอนการ
เจรจาทําหนังสือสัญญา โดยไมมีการขัดกันระหวางประโยชนของรัฐกับผลประโยชนของผู
ศึกษาวิจัยไมวาในชวงเวลาใดของการบังคับใชหนังสือสัญญาภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลง
นโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ภายในสองปนับ
แตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๕) กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายรายไดทองถิ่น กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวน

๑๔๕

ทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ภายในสองปนับแตวันที่แถลง
นโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ ในการนี้ จะจัดทําเปนประมวลกฎหมายทองถิ่นก็ได
ในกรณีที่ปรากฏวากฎหมายใดที่ตราขึ้นกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มี
เนื้อหาสาระเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหถือเปนการยกเวนที่จะไมตอง
ดําเนินการตามมาตรานี้อีก
มาตรา ๓๐๔ ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๕ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติดงั ตอไปนี้มาใชบังคับกับกรณี
ตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคับจนกวาจะมีการตรา
กฎหมายตามมาตรา ๔๗ จัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยอยางนอยกฎหมายดังกลาวตองมี
สาระสําคัญใหมีคณะกรรมการเฉพาะดาน เปนหนวยยอยภายในองคกรนั้น แยกตางหากจาก
กัน ทําหนาที่กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกํากับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดวาดวยการกํากับและคุมครองการดําเนินกิจการ
การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน
หรือสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายที่ไดกระทําขึ้นกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล
(๒) ภายใตบังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ (๑๐)
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรค
สอง มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดํารงตําแหนงทางการเมือง
เปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
(๓) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ มาใชบังคับกับการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕

๑๔๖

(๔) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๑๖๘
วรรคเกา มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่ไดใช
เงินคงคลังจายไปกอน และมาตรา ๑๗๐ มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้
(๕) การใดทีเ่ กี่ยวกับการจัดทําหรือดําเนินการตามหนังสือสัญญาที่ได
ดําเนินการไปแลวกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหเปนอันใชได และมิใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใชบังคับ แตใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใชบังคับกับ
การดําเนินการที่ยังคงคางอยู และตองดําเนินการตอไป
(๖) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใชบังคับกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๗) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคหา และมาตรา ๒๘๘ วรรคสาม
มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๖ ในวาระเริ่มแรก ใหผูพิพากษาในศาลฎีกาที่เคยดํารงตําแหนงไม
ต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ได ทั้งนี้ จนกวาจะมีการปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาอาวุโส
ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหตรากฎหมายกําหนด
หลักเกณฑใหผูพิพากษาศาลยุติธรรมดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบป และผูพิพากษา
ศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณใดซึ่งไดปฏิบัติหนาที่มาแลว
ไมนอยกวายี่สิบปและผานการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ สามารถขอไปดํารง
ตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสในศาลซึ่งไมสูงกวาขณะดํารงตําแหนงได
กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองมีบทบัญญัติใหผูที่จะ
มีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณใดในระยะสิบปแรก นับแตวันที่กฎหมาย
ดังกลาวมีผลใชบังคับ ทยอยพนจากตําแหนงที่ดํารงอยูเปนลําดับในแตละปตอเนื่องกันไป และ
สามารถขอไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสตอไปได
ใหนําบทบัญญัติในวรรคสองและวรรคสามไปใชกับพนักงานอัยการดวย โดย
อนุโลม

๑๔๗

มาตรา ๓๐๗ ใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูท รงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนงเปนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตอไป
เวนแตกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในชั้นศาลใดทีย่ ายไปจากชั้นศาลนั้น ทัง้ นี้ ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๘ ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มีการดําเนินการที่เปนอิสระภายในเกา
สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ศึกษาและ
เสนอแนะการจัดทํากฎหมายที่จําเปนตองตราขึ้นเพื่ออนุวัติการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และใหคณะกรรมการดังกลาวจัดทํากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรปู กฎหมาย ตาม
มาตรา ๘๑ (๕) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยในกฎหมาย
ดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติกาํ หนดใหมีหนาที่สนับสนุนการดําเนินการรางกฎหมาย
ของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่นที่มี
หนาที่ตองจัดทํากฎหมายในความรับผิดชอบ
มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
การกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาวไมวากอนหรือหลังวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ ใหถือ
วาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้
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