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ราง 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

   
 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

ตราไว ณ วันท่ี .......................................... พุทธศักราช .... 

เปนปท่ี .......................... ในรชักาลปจจุบัน 

 

  ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค ๒๕๕๙ พรรษา ....................................... 

(เวนไวเติมขอความบอกศักราชซ่ึงตองกําหนดภายหลัง).......................................... โดยกาลบริเฉท 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

ใหประกาศวานายกรัฐมนตรีไดนําความกราบบังคมทูลวา นับแตสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนตนมา  

การปกครองของประเทศไทยไดดํารงเจตนารมณยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตอเนื่องมาโดยตลอด แมไดมีการยกเลิก แกไขเพ่ิมเติม และประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือจัดระเบียบการปกครองใหเหมาะสมหลายครั้ง แตการปกครองก็มิไดมีเสถียรภาพหรือราบรื่น

เรียบรอยเพราะยังคงประสบปญหาและขอขัดแยงตาง ๆ บางครั้งเปนวิกฤติทางรัฐธรรมนูญ 

ท่ีหาทางออกไมได เหตุสวนหนึ่งเกิดจากการท่ีมีผูไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครอง

บานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบตอประเทศชาติ

และประชาชน จนทําใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนผล ซ่ึงจําตองปองกันและแกไขดวยการปฏิรูป

การศึกษาและการบังคับใชกฎหมาย และเสริมสรางความเขมแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม 

แตเหตุอีกสวนหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑการเมืองการปกครองท่ียังไมเหมาะสมแกสภาวการณบานเมือง

และกาลสมัย ใหความสําคัญแกรูปแบบและวิธีการยิ่งกวาหลักการพ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย

หรือไมอาจนํากฎเกณฑท่ีมีอยูมาใชแกพฤติกรรมของบุคคลและสถานการณในยามวิกฤติท่ีมีรูปแบบ

และวิธีการแตกตางไปจากเดิมใหไดผล 

 

 

 



๒  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมีหนาท่ี 

รางรัฐธรรมนูญเพ่ือใชเปนหลักในการปกครอง และเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน โดยไดกําหนดกลไกเพ่ือจัดระเบียบและสรางความเขมแข็งแก 

การปกครองประเทศข้ึนใหมดวยการจัดโครงสรางของหนาท่ีและอํานาจขององคกรตาง ๆ  

ตามรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารใหเหมาะสม การให 

สถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืนซ่ึงมีหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

อยางมีประสิทธิภาพ สุจริต เท่ียงธรรมและมีสวนในการปองกันหรือแกไขวิกฤติของประเทศ 

ตามความจําเปนและความเหมาะสม การรับรอง ปกปอง และคุมครองสิทธิเสรีภาพของปวงชน 

ชาวไทยใหชัดเจนและครอบคลุมอยางกวางขวางยิ่งข้ึน โดยถือวาการมีสิทธิเสรีภาพเปนหลัก  

การจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพเปนขอยกเวน แตการใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวตองอยูภายใตกฎเกณฑ 

เพ่ือคุมครองสวนรวม การกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีตอประชาชนเชนเดียวกับการใหประชาชนมีหนาท่ี 

ตอรัฐ การวางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขมงวด เด็ดขาด  

เพ่ือมิใหผูบริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเขามามีอํานาจในการปกครอง

บานเมืองหรือใชอํานาจตามอําเภอใจ และการกําหนดมาตรการปองกันและบริหารจัดการวิกฤติการณ

ของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนไดกําหนดกลไกอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีรัฐธรรมนูญ 

ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบุไว เพ่ือใชเปนกรอบในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบาย 

แหงรัฐและยุทธศาสตรชาติซ่ึงผูเขามาบริหารประเทศแตละคณะจะไดกําหนดนโยบายและ

วิธีดําเนินการท่ีเหมาะสมตอไป ท้ังยังสรางกลไกในการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ ท่ีสําคัญและ

จําเปนอยางรวมมือรวมใจกัน รวมตลอดท้ังการลดเง่ือนไขความขัดแยงเพ่ือใหประเทศมีความสงบสุข 

บนพ้ืนฐานของความรูรักสามัคคีปรองดอง  การจะดําเนินการในเรื่องเหลานี้ใหลุลวงไปไดจําตอง 

อาศัยความรวมมือระหวางประชาชนทุกภาคสวนกับหนวยงานท้ังหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐ

ภายใตกฎเกณฑตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองท่ีเหมาะสม

กับสถานการณและลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อัน

จะทําใหสามารถขับเคลื่อนประเทศใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางเปนข้ันตอนจนเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง 

และยั่งยืน ท้ังในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  ในการดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดสรางความรับรู 

ความเขาใจแกประชาชนในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติตาง ๆ เปนระยะ ๆ เปดโอกาส 

ใหประชาชนเขาถึงรางรัฐธรรมนูญและความหมายโดยผานทางสื่อตาง ๆ อยางกวางขวาง และให

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสารัตถะของรางรัฐธรรมนูญดวยการเสนอแนะขอควรแกไขเพ่ิมเติม 

เม่ือการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ก็ไดเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและคําอธิบายสาระสําคัญของ 

รางรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะท่ีประชาชนสามารถเขาใจเนื้อหาสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ 



๓  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ไดโดยสะดวกและเปนการท่ัวไป และจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพ่ือใหความเห็นชอบแก 

รางรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ การออกเสียงลงประชามติปรากฏผลวา........ (รอใชถอยคําใหตรงกับ 

ประกาศผลการออกเสียงประชามติ).....................นายกรัฐมนตรี จึงนํารางรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใชเปน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

สืบไป ทรงพระราชดําริวา..................................  

  จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ข้ึนไว ใหใชแทนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซ่ึงไดตราไว ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแตวันประกาศนี้ 

เปนตนไป 

  ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเปนเอกฉันท ในอันท่ีจะปฏิบัติตาม 

และพิทักษรักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ เพ่ือธํารงคงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยและ

อํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย และนํามาซ่ึงความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผล 

สกลเกียรติยศสถาพรแกอาณาประชาราษฎรท่ัวสยามรัฐสีมา สมดั่งพระบรมราชปณิธานปรารถนา 

ทุกประการ เทอญ 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

   
 

  มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได 

 

  มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

 

  มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน

ประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติหนาท่ี 

ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 

และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

 

 

 

 



๔  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล

ยอมไดรับความคุมครอง 

  ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 

 

  มาตรา ๕  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย 

กฎ หรือขอบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัติหรือการกระทํานั้น 

เปนอันใชบังคับมิได  

  เม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหกระทําการนั้นหรือวินิจฉัย

กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  

  เม่ือมีกรณีตามวรรคสองเกิดข้ึน ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญจดัใหมีการประชุมรวม

ระหวางประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี 

ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองคกรอิสระ 

เพ่ือวินิจฉัย 

  ในการประชุมรวมตามวรรคสาม ใหท่ีประชุมเลือกกันเองใหคนหนึ่งทําหนาท่ี

ประธานในท่ีประชุมแตละคราว  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงใด ใหท่ีประชุมรวมประกอบดวยผูดํารง

ตําแหนงเทาท่ีมีอยู 

  การวินิจฉัยของท่ีประชุมรวมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  คําวินิจฉัยของท่ีประชุมรวมใหเปนท่ีสุด และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 

องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ 

 

หมวด ๒ 

พระมหากษัตริย 

   
 

  มาตรา ๖  องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ  

ผูใดจะละเมิดมิได 

  ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได 

 

  มาตรา ๗  พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 

 

 



๕  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๘  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 

 

  มาตรา ๙  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาและถอดถอน

ฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ  

 

  มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน

องคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตรี 

  คณะองคมนตรีมีหนาท่ีถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ 

ท้ังปวงท่ีพระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

 

  มาตรา ๑๑  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือการใหองคมนตรีพนจากตําแหนง 

ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

  ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

องคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง 

  ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอ่ืน

หรือใหองคมนตรีอ่ืนพนจากตําแหนง 

 

  มาตรา ๑๒  องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  

หรือดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 

และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ 

 

  มาตรา ๑๓  กอนเขารับหนาท่ี องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย

ดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 

  “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา 

จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชน 

ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ทุกประการ” 

 

  มาตรา ๑๔  องคมนตรีพนจากตําแหนงเม่ือตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการ

ใหพนจากตําแหนง 

 

 



๖  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๕  การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษ 

พนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

  การจดัระเบยีบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค ใหเปนไป

ตามพระราชอัธยาศัยตามท่ีบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา 

 

  มาตรา ๑๖  ในเม่ือพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรง

บริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทน

พระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

  มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีพระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค

ตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีท่ีพระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค

เพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืน ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซ่ึงสมควรดํารง

ตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบ

แลว ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค 

 

  มาตรา ๑๘  ในระหวางท่ีไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๖ หรือ

มาตรา ๑๗ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

  ในกรณีท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือ

มาตรา ๑๗ ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองค

เปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

  ในระหวางท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง  

หรือในระหวางท่ีประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง ประธาน 

องคมนตรีจะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได  ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรี 

เลือกองคมนตรีคนหนึ่งข้ึนทําหนาท่ีประธานองคมนตรีเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

 

  มาตรา ๑๙  กอนเขารับหนาท่ี ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซ่ึงไดรับการแตงตั้ง 

ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภาดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 

  “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 

(พระปรมาภไิธย) และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของประเทศและ

ประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 

 



๗  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๐  ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหง 

กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 

  การแกไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 

๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เม่ือมีพระราชดําริประการใด  

ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมข้ึนทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายเพ่ือมีพระราชวินิจฉัย เม่ือทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธาน

องคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภาเพ่ือใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธาน

รัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ

เปนกฎหมายได 

 

  มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีท่ีพระมหากษัตริยไดทรง

แตงตั้งพระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 

แลว ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือ

รับทราบ และใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาทข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป 

แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 

  ในกรณีท่ีราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีท่ีพระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง 

พระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตามมาตรา ๒๐ 

ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอรัฐสภาเพ่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบ  ในการนี้ จะเสนอพระนาม 

พระราชธิดาก็ได เม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศ

ข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 

 

  มาตรา ๒๒  ในระหวางท่ียังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบ

ราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๑ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีท่ีราชบัลลังกหากวางลงในระหวางท่ีได

แตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือระหวางเวลาท่ีประธาน

องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการแทน

พระองคนั้น ๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป  ท้ังนี้ จนกวาจะไดประกาศ

อัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริย 

  ในกรณีท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคซ่ึงไดรับการแตงตั้งไวและเปนผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคตอไปตามวรรคหนึ่ง ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

 

 



๘  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  ในกรณีท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง  

หรือทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง ใหนํามาตรา ๑๘ วรรคสาม 

มาใชบังคับ 

 

  มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีคณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๗ หรือ

มาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองเปนหรือทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองค

ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยูในระหวางท่ีไมมีประธาน

องคมนตรี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะองคมนตรีท่ีเหลืออยูเลือกองคมนตรีคนหนึ่ง

เพ่ือทําหนาท่ีประธานองคมนตรี หรือเปนหรือทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ 

วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แลวแตกรณี 

 

  มาตรา ๒๔  การถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกระทําตอพระรัชทายาทซ่ึงทรงบรรลุ 

นิติภาวะแลว หรือตอผูแทนพระองคก็ได 

  ในระหวางท่ียังมิไดถวายสัตยปฏิญาณตามวรรคหนึ่ง จะโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหผูซ่ึงตองถวายสัตยปฏิญาณปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนก็ได 

 

หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

   
 

  มาตรา ๒๕  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุมครองไว 

เปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดท่ีมิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรอืในกฎหมายอ่ืน 

บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาท่ี

การใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ  

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

  สทิธิหรือเสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ แมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นข้ึนใชบังคับ บุคคลหรือชุมชน

ยอมสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

  บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถ

ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 



๙  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทํา

ความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 

 

  มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล  

ตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเง่ือนไขไว กฎหมาย

ดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร 

แกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมท้ังตองระบุเหตุผลความจําเปน 

ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย 

  กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแก

กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง 

 

  มาตรา ๒๗  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับ 

ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  

  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  

  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่อ 

งถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง

อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได 

  มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ

เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 

คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม  

  บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจาง

ขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป เวนแตท่ีจํากัดไวในกฎหมายเฉพาะ

ในสวนท่ีเก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรยิธรรม 

 

  มาตรา ๒๘  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

  การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล  

หรือมีเหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต

หรือรางกายจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม  

จะกระทํามิได  



๑๐  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๙  บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยู 

ในเวลาท่ีกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวา

โทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได 

  ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอน 

มีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน

ผูกระทําความผิดมิได 

  การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปน เพ่ือปองกัน

มิใหมีการหลบหนี  

  ในคดีอาญา จะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได 

  คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียก

หลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได  การไมใหประกันตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  มาตรา ๓๐  การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือปองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะท่ีมีการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก หรือในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม

หรือการรบ 

 

  มาตรา ๓๑  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนาและยอมมีเสรีภาพ 

ในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีของ 

ปวงชนชาวไทย ไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 

  มาตรา ๓๒  บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง  

และครอบครัว 

  การกระทําอันเปนการละเมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  

หรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาในทางใด ๆ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

 

  มาตรา ๓๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 

  การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการคน

เคหสถานหรือท่ีรโหฐานจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืนตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 

 



๑๑  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๓๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน  

การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได  

เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ  

เพ่ือคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือเพ่ือปองกันสุขภาพของประชาชน  

  เสรีภาพทางวิชาการยอมไดรับความคุมครอง แตการใชเสรีภาพนั้นตองไมขัดตอ

หนาท่ีของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และตองเคารพและไมปดก้ันความเห็นตาง

ของบุคคลอ่ืน 

 

  มาตรา ๓๕  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสาร

หรือการแสดงความความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

  การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 

จะกระทํามิได  

  การใหนําขาวสารหรือขอความใด ๆ ท่ีผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทําข้ึน  

ไปใหเจาหนาท่ีตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือสื่อใด ๆ จะกระทํามิได เวนแตจะกระทํา 

ในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม 

  เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืนตองเปนบุคคลสัญชาติไทย  

  การใหเงินหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืน 

ของเอกชน รัฐจะกระทํามิได  หนวยงานของรัฐท่ีใชจายเงินหรือทรัพยสินใหสื่อมวลชน  

ไมวาเพ่ือประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ หรือเพ่ือการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  

ตองเปดเผยรายละเอียดใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

และประกาศใหประชาชนทราบดวย  

  เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  

แตใหคํานึงถึงวัตถุประสงคและภารกิจของหนวยงานท่ีตนสังกัดอยูดวย 

 

  มาตรา ๓๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกันไมวาในทางใด ๆ  

  การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยขอมูลท่ีบุคคลสื่อสารถึงกัน รวมท้ังการกระทํา

ดวยประการใด ๆ เพ่ือใหลวงรูหรือไดมาซ่ึงขอมูลท่ีบุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่ง

หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

 

 

 



๑๒  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก 

  ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค การปองกันประเทศ หรือการไดมาซ่ึง

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน และตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรม 

ภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับความเสียหายจากการเวนคืน  

โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ผลกระทบตอผูถูกเวนคืน รวมท้ังประโยชนท่ีผูถูกเวนคืนอาจไดรับ

จากการเวนคืนนั้น 

  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหกระทําเพียงเทาท่ีจําเปนตองใชเพ่ือการท่ีบัญญัติไว 

ในวรรคสาม เวนแตเปนการเวนคืนเพ่ือนําอสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนไปชดเชยใหเกิดความเปนธรรมแก

เจาของอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนด

ระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยใหชัดแจง ถามิไดใชประโยชนเพ่ือการนั้นภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนดหรือมีอสังหาริมทรัพยเหลือจากการใชประโยชน และเจาของเดิมหรือทายาทประสงค 

จะไดคืน ใหคืนแกเจาของเดิมหรือทายาท 

  ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนท่ีมิไดใชประโยชน 

หรือท่ีเหลือจากการใชประโยชนใหแกเจาของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนคาทดแทนท่ีชดใชไป 

ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพยหรือเจาของ

อสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนตามความจําเปน มิใหถือวาเปนการขัดตอมาตรา ๒๖ วรรคสอง 

 

  มาตรา ๓๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู 

  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ 

ของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว 

 

  มาตรา ๓๙  การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิให 

ผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได 

  การถอนสัญชาติของบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระทํามิได  

 

 

 

 



๑๓  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๔๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  

  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความม่ันคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแขงขัน

อยางเปนธรรม การปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุมครองผูบริโภค การจัดระเบียบ

การประกอบอาชีพเพียงเทาท่ีจําเปน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน 

  การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ตองไมมีลักษณะ

เปนการเลือกปฏิบัติหรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา  

 

  มาตรา ๔๑  บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ 

  (๑) ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงาน

ของรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  (๒) เสนอเรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐและไดรับแจงผลการพิจารณาโดย

รวดเร็ว 

  (๓) ฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา

ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 

 

  มาตรา ๔๒  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ 

องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอ่ืน  

  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือการปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 

 

  มาตรา ๔๓  บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ 

  (๑) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  

และจารีตประเพณีอันดีงามท้ังของทองถ่ินและของชาติ  

  (๒) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  (๓) เขาชื่อกันเพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชน

ตอประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุข 

ของประชาชนหรือชุมชน และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐตอง

พิจารณาขอเสนอแนะนั้นโดยใหประชาชนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการ 

ท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  (๔) จัดใหมีระบบสวัสดิการของชุมชน  



๑๔  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหรือรัฐในการดําเนินการดังกลาวดวย 

 

  มาตรา ๔๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ  

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน หรือเพ่ือคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

 

  มาตรา ๔๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทาง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารพรรคการเมือง

ซ่ึงตองกําหนดใหเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมอยางกวางขวาง

ในการกําหนดนโยบายและการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง และกําหนดมาตรการใหสามารถดําเนินการ 

โดยอิสระไมถูกครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมท้ังมาตรการ

กํากับดูแลมิใหสมาชิกของพรรคการเมืองกระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย

เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 

  มาตรา ๔๖  สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง  

  บุคคลยอมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองคกรของผูบริโภคเพ่ือคุมครองและพิทักษสิทธิ 

ของผูบริโภค 

  องคกรของผูบริโภคตามวรรคสองมีสิทธริวมกันจัดตั้งเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระ

เพ่ือใหเกิดพลังในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภคโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐ  ท้ังนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้ง อํานาจในการเปนตัวแทนของผูบริโภค และการสนับสนุนดานการเงิน 

จากรัฐ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  มาตรา ๔๗  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐ  

  บุคคลผูยากไรยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสีย

คาใชจาย  

 

  มาตรา ๔๘  สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตรยอมไดรับ

ความคุมครองและชวยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



๑๕  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และบุคคลผูยากไร 

ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  มาตรา ๔๙  บุคคลจะใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมิได 

  ผูใดทราบวามีการกระทําตามวรรคหนึ่ง ยอมมีสิทธิรองตออัยการสูงสุดเพ่ือรองขอ 

ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวได  

  ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดมีคําสั่งไมรับดําเนินการตามท่ีรองขอ หรือไมดําเนินการ 

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ ผูรองขอจะยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญก็ได  

  การดําเนินการตามมาตรานี้ไมกระทบตอการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการ 

ตามวรรคหนึ่ง 

 

หมวด ๔ 

หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 

   
 

  มาตรา ๕๐  บุคคลมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (๑) พิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (๒) ปองกันประเทศ พิทักษรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาต ิ 

และสาธารณสมบัติของแผนดิน รวมท้ังใหความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

  (๔) เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 

  (๕) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  (๖) เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไมกระทําการใดท่ีอาจ

กอใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 

  (๗) ไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม

ของประเทศเปนสําคัญ 

  (๘) รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรม 

  (๙) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  (๑๐) ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 



๑๖  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๕ 

หนาท่ีของรัฐ  

   
 

  มาตรา ๕๑  การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหเปนหนาท่ีของรัฐตามหมวดนี้  

ถาการนั้นเปนการทําเพ่ือใหเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง ยอมเปนสิทธิของประชาชน 

และชุมชนท่ีจะติดตามและเรงรัดใหรัฐดําเนินการ รวมตลอดท้ังฟองรองหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือจัดใหประชาชนหรือชุมชนไดรับประโยชนนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  มาตรา ๕๒  รัฐตองพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย 

บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ 

ความม่ันคงของรฐั และความสงบเรยีบรอยของประชาชน เพ่ือประโยชนแหงการนี้ รัฐตองจัดใหมี

การทหาร การทูต และการขาวกรองท่ีมีประสิทธิภาพ 

  กําลังทหารใหใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนาประเทศดวย 

 

  มาตรา ๕๓  รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

 

  มาตรา ๕๔  รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 

ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

  รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา 

ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริม

และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 

  รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ 

รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริม 

และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  ท้ังนี้ ตามกฎหมาย 

วาดวยการศึกษาแหงชาติซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ  

และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย 

  การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ  

สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม  

และประเทศชาติ 

 

 



๑๗  
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  ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  

หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับ 

การสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน 

  ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

ในการศึกษา และเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณ

ใหแกกองทุน หรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุน 

ไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกลาว 

อยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุน

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

 

  มาตรา ๕๕  รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมี

ประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ 

และการปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทย 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม

และปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย 

  รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

  มาตรา ๕๖  รัฐตองจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอ 

การดํารงชีวิตของประชาชนอยางท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  โครงสรางหรือโครงขายข้ันพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 

อันจําเปนตอการดํารงชวีิตของประชาชนหรือเพ่ือความม่ันคงของรัฐ รัฐจะกระทําดวยประการใด 

ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดมิได 

  การจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐตองดูแล 

มิใหมีการเรียกเก็บคาบริการจนเปนภาระแกประชาชนเกินสมควร 

  การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปใหเอกชนดําเนินการทางธุรกิจไมวาดวยประการใด ๆ 

รัฐตองไดรับประโยชนตอบแทนอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงการลงทุนของรฐั ประโยชนท่ีรัฐและ

เอกชนจะไดรับ และคาบริการท่ีจะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

 

 

 

 

 



๑๘  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๕๗  รัฐตอง 

  (๑) อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ และจัดใหมีพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับกิจกรรม 

ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดใชสิทธิและมีสวนรวมในการดําเนินการดวย 

  (๒) อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการ 

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชน

อยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถ่ินท่ีเก่ียวของมีสวนรวมดําเนินการ 

และไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวดวยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  มาตรา ๕๘  การดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ  

ถาการนั้นอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 

หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการ 

ใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน 

และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวของกอน  

เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ

กอนการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

  ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐตองระมัดระวังใหเกิดผลกระทบตอ

ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพนอยท่ีสุด และตองดําเนินการใหมีการ

เยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชนท่ีไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมและ

โดยไมชักชา  

 

  มาตรา ๕๙  รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ

หนวยงานของรัฐท่ีมิใชขอมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก  

 

  มาตรา ๖๐  รัฐตองรักษาไวซ่ึงคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม 

อันเปนสมบัติของชาติ เพ่ือใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน 

  การจัดใหมีการใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่ง ไมวาจะใชเพ่ือ 

สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชนอ่ืนใด ตองเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสูงสุดของประชาชน ความม่ันคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะ รวมตลอดท้ังการให

ประชาชนมีสวนไดใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีดวย  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  



๑๙  
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  รัฐตองจัดใหมีองคกรของรัฐท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือรับผิดชอบ

และกํากับการดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถ่ีใหเปนไปตามวรรคสอง  ในการนี้ องคกรดังกลาว 

ตองจัดใหมีมาตรการปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนจากผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือสรางภาระ

แกผูบริโภคเกินความจําเปน ปองกันมิใหคลื่นความถ่ีรบกวนกัน รวมตลอดท้ังปองกันการกระทําท่ีมีผล

เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูหรือปดก้ันการรับรูขอมูลหรือขาวสารท่ีถูกตองตามความเปนจริง

ของประชาชน และปองกันมิใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีโดยไมคํานึงถึง

สิทธิของประชาชนท่ัวไป รวมตลอดท้ังการกําหนดสัดสวนข้ันต่ําท่ีผูใชประโยชนจากคลื่นความถ่ี

จะตองดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  มาตรา ๖๑  รัฐตองจัดใหมีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุมครอง 

และพิทักษสิทธิของผูบริโภคดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการรูขอมูลท่ีเปนจริง ดานความปลอดภัย 

ดานความเปนธรรมในการทําสัญญา หรือดานอ่ืนใดอันเปนประโยชนตอผูบริโภค 

 

  มาตรา ๖๒  รัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพ่ือใหฐานะทาง 

การเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและม่ันคงอยางยั่งยืนตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง 

ของรัฐ และจัดระบบภาษีใหเกิดความเปนธรรมแกสังคม 

  กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับ 

กรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกําหนดวินัยทางการคลังดานรายได 

และรายจายท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพยสินของรัฐและเงินคงคลัง 

และการบริหารหนี้สาธารณะ 

 

  มาตรา ๖๓  รัฐตองสงเสริม สนับสนนุ และใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย 

ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไก 

ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ัง 

กลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน  

หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

หมวด ๖ 

แนวนโยบายแหงรัฐ 

   
 

  มาตรา ๖๔  บทบัญญัติในหมวดนี้เปนแนวทางใหรัฐดําเนินการตรากฎหมาย 

และกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน  



๒๐  
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  มาตรา ๖๕  รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ 

อยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการ

กันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว  

  การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย และสาระท่ีพึงมี 

ในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาว 

ตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวน 

อยางท่ัวถึงดวย  

  ยุทธศาสตรชาติ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  

 

  มาตรา ๖๖  รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค

ในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ใหความรวมมือกับองคการ

ระหวางประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทยในตางประเทศ  

 

  มาตรา ๖๗  รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 

  ในการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทย 

สวนใหญนับถือมาชานาน รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา และตองมีมาตรการและกลไกในการ

ปองกันมิใหมีการบอนทําลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด และพึงสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน 

มีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย 

 

  มาตรา ๖๘  รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดาน 

ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

ไดโดยสะดวก รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร  

  รัฐพึงมีมาตรการคุมครองเจาหนาท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ใหสามารถ 

ปฏิบัติหนาท่ีไดโดยเครงครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ 

  รัฐพึงใหความชวยเหลือทางกฎหมายท่ีจําเปนและเหมาะสมแกผูยากไร 

หรือผูดอยโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยตุิธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให 

 

  มาตรา ๖๙  รัฐพึงจัดใหมีและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ ใหเกิดความรู การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเขมแข็งของสังคม

และเสริมสรางความสามารถของคนในชาติ 

 

 



๒๑  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๗๐  รัฐพึงสงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุตาง ๆ  

ใหมีสิทธดิํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจ 

ไดอยางสงบสุข ไมถูกรบกวน  ท้ังนี้ เทาท่ีไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 

ของประชาชน หรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย  

 

  มาตรา ๗๑  รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบ

พ้ืนฐานท่ีสําคัญของสังคม จัดใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการ 

สรางเสริมสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริม 

และพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

  รัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพและ

ความสามารถสูงข้ึน 

  รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร  

และผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาว 

ถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยา

ผูถูกกระทําการดังกลาว 

  ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการ 

ท่ีแตกตางกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล  ท้ังนี้ เพ่ือความเปนธรรม 

 

  มาตรา ๗๒  รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับท่ีดิน ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางแผนการใชท่ีดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีและศักยภาพ

ของท่ีดินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  (๒) จัดใหมีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการใหเปนไปตามผังเมือง 

อยางมีประสิทธิภาพ รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองใหมีความเจริญโดยสอดคลองกับความตองการ 

ของประชาชนในพ้ืนท่ี  

  (๓) จัดใหมีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพ่ือใหประชาชนสามารถมีท่ีทํากิน 

ไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

  (๔) จัดใหมีทรัพยากรน้ําท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของ

ประชาชน รวมท้ังการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน 

  (๕) สงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา รวมท้ังพัฒนา 

และสนับสนุนใหมีการผลิตและการใชพลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงาน 

อยางยั่งยืน 

 



๒๒  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๗๓  รัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกท่ีชวยใหเกษตรกรประกอบ

เกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย  

โดยใชตนทุนต่ํา และสามารถแขงขันในตลาดได และพึงชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรใหมีท่ีทํากิน 

โดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืนใด  

 

  มาตรา ๗๔  รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานอยางเหมาะสม

กับศักยภาพและวัยและใหมีงานทํา และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและ 

มีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชนอ่ืน 

ท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีพ และพึงจัดใหมีหรือสงเสริมการออมเพ่ือการดํารงชีพเม่ือพนวัยทํางาน 

  รัฐพึงจัดใหมีระบบแรงงานสัมพันธท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการดําเนินการ 

 

  มาตรา ๗๕  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชนจาก 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางท่ัวถึง เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรม และพัฒนา

ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 

  รัฐตองไมประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตกรณี 

ท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐ การรักษาผลประโยชนสวนรวม  

การจัดใหมีสาธารณูปโภค หรือการจัดทําบริการสาธารณะ 

  รัฐพึงสงเสริม สนับสนุน คุมครอง และสรางเสถียรภาพใหแกระบบสหกรณ 

ประเภทตาง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

  ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุ  

กับการพัฒนาดานจิตใจและความอยูเย็นเปนสุขของประชาชน ประกอบกัน  

 

  มาตรา ๗๖  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลาง  

สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

โดยหนวยงานของรฐัตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหการบริหารราชการ

แผนดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความซ่ือสัตยสุจริต 

และมีทัศนคตเิปนผูใหบรกิารประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ี

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



๒๓  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ 

ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจ

หรือกระทําการโดยมิชอบท่ีเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการแตงตั้ง

หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ  

  รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการ

กําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงตองไมต่ํากวามาตรฐาน 

ทางจริยธรรมดังกลาว 

 

  มาตรา ๗๗  รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุง

กฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือท่ีเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต 

หรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการใหประชาชน

เขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย

ไดอยางถูกตอง 

  กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ 

วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผย 

ผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณา 

ในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน  เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของประกอบดวย 

เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ  

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

  รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีท่ีจําเปน  

พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตาม 

ข้ันตอนตาง ๆ ท่ีบัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง  

 

  มาตรา ๗๘  รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวม 

ในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจ

ทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดาท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน 

 

 

 

 



๒๔  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๗  

รัฐสภา 

   

 

สวนท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 

   

 

  มาตรา ๗๙  รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

  รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

  บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได 

 

  มาตรา ๘๐  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา 

เปนรองประธานรัฐสภา 

  ในกรณีท่ีไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยู 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาท่ีประธานรัฐสภาแทน 

  ในระหวางท่ีประธานวุฒิสภาตองทําหนาท่ีประธานรัฐสภาตามวรรคสอง แตไมมี

ประธานวุฒิสภา และเปนกรณีท่ีเกิดข้ึนในระหวางไมมีสภาผูแทนราษฎร ใหรองประธานวุฒิสภา 

ทําหนาท่ีประธานรัฐสภา ถาไมมีรองประธานวุฒิสภา ใหสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมีอายุมากท่ีสุดในขณะนั้น

ทําหนาท่ีประธานรัฐสภา และใหดําเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 

  ประธานรัฐสภามีหนาท่ีและอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และดําเนินกิจการของรัฐสภา 

ในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ 

  ประธานรัฐสภาและผูทําหนาท่ีแทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลางในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

  รองประธานรัฐสภามีหนาท่ีและอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และตามท่ีประธานรัฐสภา

มอบหมาย 

 

  มาตรา ๘๑  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ 

จะตราข้ึนเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๕ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ 

รางพระราชบัญญัติท่ีไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 



๒๕  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๘๒  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวนไมนอยกวา 

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภา 

ท่ีตนเปนสมาชิก วาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) 

(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แลวแตกรณี  

และใหประธานแหงสภาท่ีไดรับคํารอง สงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวาสมาชิกภาพ

ของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม 

  เม่ือไดรับเรื่องไวพิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยวาสมาชิกผูถูกรองมีกรณี

ตามท่ีถูกรอง ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหสมาชิกผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาท่ีจนกวาศาลรัฐธรรมนูญ 

จะมีคําวินิจฉัย และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยงั

ประธานแหงสภาท่ีไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของ

สมาชิกผูถูกรองสิ้นสุดลง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันท่ีหยุดปฏิบัติหนาท่ี แตไมกระทบตอกิจการ

ท่ีผูนั้นไดกระทําไปกอนพนจากตําแหนง 

  มิใหนับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงหยุดปฏิบัติหนาท่ีตาม 

วรรคสอง เปนจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งไดดวย  

 

สวนท่ี ๒ 

สภาผูแทนราษฎร 

   

 

  มาตรา ๘๓  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน ดังนี้ 

  (๑) สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวนสามรอยหาสิบคน 

  (๒) สมาชิกซ่ึงมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจํานวนหนึ่งรอยหาสิบคน 

  ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังไมมี 

การเลือกตั้งหรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนแทนตําแหนงท่ีวาง ใหสภาผูแทนราษฎร

ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาท่ีมีอยู 

  ในกรณีมีเหตุใด ๆ ท่ีทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวน 

ไมถึงหนึ่งรอยหาสิบคน ใหสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

 

 

 



๒๖  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๘๔  ในการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับเลือกตั้ง 

ถึงรอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมดแลว หากมีความจําเปนจะตอง 

เรียกประชุมรัฐสภา ก็ใหดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได โดยใหถือวาสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย

สมาชิกเทาท่ีมีอยู แตตองดําเนินการใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบตามจํานวนตามมาตรา ๘๓ 

โดยเร็ว  ในกรณีเชนนี้ ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของ 

สภาผูแทนราษฎรท่ีเหลืออยู 

 

  มาตรา ๘๕  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ไดเขตละหนึ่งคน และผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไดคนละหนึ่งคะแนน  

โดยจะลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งผูใด หรือจะลงคะแนนไมเลือกผูใดเลยก็ได 

  ใหผูสมัครรับเลือกตั้งซ่ึงไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกวาคะแนนเสียง 

ท่ีไมเลือกผูใด เปนผูไดรับเลือกตั้ง 

  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน 

การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยกฎหมาย

ดังกลาวจะกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดประกอบการสมัคร

รับเลือกตั้งดวยก็ได 

  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเม่ือตรวจสอบเบื้องตนแลว 

มีเหตุอันควรเชื่อวาผลการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 

เกาสิบหาของเขตเลือกตั้งท้ังหมด ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งตองตรวจสอบเบื้องตนและประกาศ

ผลการเลือกตั้งใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตตองไมชากวาหกสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง  ท้ังนี้ การประกาศผล

ดังกลาวไมเปนการตัดหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะดําเนินการสืบสวน  

ไตสวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้ง

ไมเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ไมวาจะไดประกาศผลการเลือกตั้งแลวหรือไมก็ตาม 

 

  มาตรา ๘๖  การกําหนดจํานวนผูแทนราษฎรท่ีแตละจังหวัดจะพึงมีและการแบง 

เขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้  

  (๑) ใหใชจํานวนราษฎรท้ังประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศ 

ในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามรอยหาสิบคน 

จํานวนท่ีไดรับใหถือวาเปนจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 

  (๒) จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑)  

ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน โดยใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง 



๒๗  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหมีสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรในจังหวัดนั้นเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรท่ีถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 

  (๔) เม่ือไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตาม (๒) และ (๓) แลว 

ถาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังไมครบสามรอยหาสิบคน จังหวัดใดมีเศษท่ีเหลือจากการ

คํานวณตาม (๓) มากท่ีสุด ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน และใหเพ่ิม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัดท่ีมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับ

รองลงมาตามลําดับจนครบจํานวนสามรอยหาสิบคน 

  (๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหนึ่งคน ใหแบงเขต

จังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงมี โดยตองแบงพ้ืนท่ีของ 

เขตเลือกตั้งแตละเขตใหติดตอกัน และตองจัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน 

 

  มาตรา ๘๗  ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

ตองเปนผูซ่ึงพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิกสงสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้ง 

เกินหนึ่งเขตมิได 

  เม่ือมีการสมัครรับเลือกตั้งแลว ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง 

จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งไดเฉพาะกรณีผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม และตองกระทํากอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

 

  มาตรา ๘๘  ในการเลือกตั้งท่ัวไป ใหพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกตั้ง  

แจงรายชื่อบุคคลซ่ึงพรรคการเมืองนั้นมีมติวาจะเสนอใหสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณา 

ใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีไมเกินสามรายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกลาว 

ใหประชาชนทราบ และใหนําความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  พรรคการเมืองจะไมเสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได 

 

  มาตรา ๘๙  การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๘ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองมีหนังสือยินยอมของบุคคลซ่ึงไดรับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียด 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  

 

 

 

 



๒๘  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามท่ีจะ 

เปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคการเมืองอ่ืน 

ในการเลือกตั้งคราวนั้น 

  การเสนอชื่อบุคคลใดท่ีมิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 

 

  มาตรา ๙๐  พรรคการเมืองใดสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งแลว  

ใหมีสิทธสิงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได 

  การสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อ

พรรคละหนึ่งบัญชี โดยผูสมัครรับเลือกตั้งของแตละพรรคการเมืองตองไมซํ้ากัน และไมซํ้ากับรายชื่อ

ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยสงบัญชีรายชื่อดังกลาวใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

  การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ตองใหสมาชิกของพรรคการเมืองมีสวนรวม 

ในการพิจารณาดวย โดยตองคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกัน

ระหวางชายและหญิง  

 

  มาตรา ๙๑  การคํานวณหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือง 

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

  (๑) นําคะแนนรวมท้ังประเทศท่ีพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีสงผูสมัครรับเลือกตั้ง 

แบบบัญชีรายชื่อไดรับจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหารดวยหารอยอันเปนจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดของสภาผูแทนราษฎร 

  (๒) นําผลลัพธตาม (๑) ไปหารจาํนวนคะแนนรวมท้ังประเทศของพรรคการเมือง 

แตละพรรคท่ีไดรับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งทุกเขต  

จํานวนท่ีไดรับใหถือเปนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได  

  (๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองจะพึงมีไดตาม (๒)  

ลบดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งท้ังหมดท่ีพรรคการเมืองนั้นไดรับ

เลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธคือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ท่ีพรรคการเมืองนั้นจะไดรับ 

  (๔) ถาพรรคการเมืองใดมีผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ 

แบงเขตเลือกตั้งเทากับหรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได 

ตาม (๒) ใหพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนท่ีไดรับจากการเลือกตั้ง 

แบบแบงเขตเลือกตั้ง และไมมีสิทธิไดรับการจัดสรรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  

และใหนําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท้ังหมดไปจัดสรรใหแกพรรคการเมือง 

ท่ีมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งต่ํากวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 



๒๙  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ท่ีพรรคการเมืองนั้นจะพึงมีไดตาม (๒) ตามอัตราสวน แตตองไมมีผลใหพรรคการเมืองใดดังกลาว 

มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินจํานวนท่ีจะพึงมีไดตาม (๒) 

  (๕) เม่ือไดจํานวนผูไดรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองแลว  

ใหผูสมัครรับเลือกตั้งตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ 

ของพรรคการเมืองนั้น เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  ในกรณีท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดตายภายหลังวันปดรับสมัครรับเลือกตั้ง  

แตกอนเวลาปดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ใหนําคะแนนท่ีมีผูลงคะแนนใหมาคํานวณตาม (๑)  

และ (๒) ดวย 

  การนับคะแนน หลักเกณฑและวิธีการคํานวณ การคิดอัตราสวน และการประกาศ

ผลการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 

  มาตรา ๙๒  เขตเลือกตั้งท่ีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งรายใดไดรับคะแนนเสียง 

เลือกตั้งมากกวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น  

ใหจัดใหมีการเลือกตั้งใหม และมิใหนับคะแนนท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับไปใชในการคํานวณ 

ตามมาตรา ๙๑  ในกรณีเชนนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการใหมีการรับสมัครผูสมัคร 

รับเลือกตั้งใหม โดยผูสมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งท่ีจะ 

จัดข้ึนใหมนั้น 

 

  มาตรา ๙๓  ในการเลือกตั้งท่ัวไป ถาตองมีการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใหม 

ในบางเขตหรือบางหนวยเลือกตั้งกอนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไมแลวเสร็จ 

หรือยังไมมีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไมวาดวยเหตุใด การคํานวณจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีแตละพรรคการเมืองพึงมี และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อท่ีแตละพรรคการเมืองพึงไดรับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว 

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  ในกรณีท่ีผลการคํานวณตามวรรคหนึ่งทําใหจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ของพรรคการเมืองนั้นในลําดับทายตามลําดับพนจากตําแหนง 

 

  มาตรา ๙๔  ภายในหนึ่งปหลังจากวันเลือกตั้งอันเปนการเลือกตั้งท่ัวไป  

ถาตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดข้ึนใหม  

เพราะเหตุท่ีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหนําความ 

ในมาตรา ๙๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม  



๓๐  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวางไมวาดวยเหตุใดภายหลัง 

พนเวลาหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งท่ัวไป มิใหมีผลกระทบกับการคํานวณสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ท่ีแตละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๙๑ 

 

  มาตรา ๙๕  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

  (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทย

มาแลวไมนอยกวาหาป 

  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปในวันเลือกตั้ง 

  (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน 

นับถึงวันเลือกตั้ง 

  ผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยูนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่อ 

อยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถ่ินท่ีอยู 

นอกราชอาณาจักร จะขอลงทะเบียนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานท่ี 

และตามวันเวลา วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได 

  ผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุอันสมควรตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อาจถูกจํากัด 

สิทธิบางประการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  มาตรา ๙๖  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหาม 

มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง 

  (๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

  (๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม 

  (๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 

  (๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 

  มาตรา ๙๗  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

  (๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปนับถึงวันเลือกตั้ง 

  (๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคการเมืองเดียว 

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งท่ัวไป 

เพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเกาสิบวันดังกลาวใหลดลงเหลือสามสิบวัน  



๓๑  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ดวย 

        (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

        (ข) เปนบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 

        (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 

        (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู 

ในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง แลวแตกรณี เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 

 

  มาตรา ๙๘  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิให 

ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 

  (๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

  (๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ  

  (๔) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 

  (๕) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว  

หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๖) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

  (๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงสิบปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแต 

ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๘) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต 

ตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

  (๙) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  (๑๐) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

หรือตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงาน

ในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย

อาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติด

ในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนัน ในความผิดฐาน 

เปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 



๓๒  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๑๑) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง  

  (๑๒) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง 

  (๑๓) เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

  (๑๔) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลง 

ยังไมเกินสองป 

  (๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

หรือเปนเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ 

  (๑๖) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

  (๑๗) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  (๑๘) เคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม  

 

  มาตรา ๙๙  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 

  ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิก

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได 

 

  มาตรา ๑๐๐  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 

 

  มาตรา ๑๐๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เม่ือ 

  (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

  (๒) ตาย 

  (๓) ลาออก 

  (๔) พนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๓ 

  (๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๗ 

  (๖) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘ 

  (๗) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕ 

  (๘) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก  

  (๙) พนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิกตามมติ 

ของพรรคการเมืองนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของท่ีประชุมรวมของคณะกรรมการ

บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีเชนนี้  

ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นมิไดเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนภายในสามสิบวัน 

นับแตวันท่ีพรรคการเมืองมีมติ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันท่ีพนสามสิบวันดังกลาว 

 

 



๓๓  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๑๐) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง แตในกรณีท่ีขาดจาก 

การเปนสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้น 

เปนสมาชิก และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนได 

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง  ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

นับแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดหกสิบวันนั้น 

  (๑๑) พนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

  (๑๒) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม 

ท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร 

  (๑๓) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแต 

เปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด 

ฐานหม่ินประมาท 

 

  มาตรา ๑๐๒  เม่ืออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย 

จะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม เปนการเลือกตั้งท่ัวไป 

ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ 

  การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ตองเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักรตามท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

  มาตรา ๑๐๓  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผูแทนราษฎร

เพ่ือใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งท่ัวไป 

  การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา และใหกระทําได 

เพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน  

  ภายในหาวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใชบังคับ ใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงตองไมนอยกวาสี่สิบหาวัน 

แตไมเกินหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ วันเลือกตั้งนั้นตองกําหนด 

เปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร  

 

  มาตรา ๑๐๔  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เปนเหตุใหไมสามารถ

จัดการเลือกตั้งตามวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๐๒ หรอืมาตรา 

๑๐๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดวันเลือกตั้งใหมก็ได แตตองจัดใหมีการเลือกตั้งภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีเหตุดังกลาวสิ้นสุดลง แตเพ่ือประโยชนในการนับอายุตามมาตรา ๙๕ (๒)  

และมาตรา ๙๗ (๒) ใหนับถึงวันเลือกตั้งท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ แลวแตกรณี 

 



๓๔  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๐๕  เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด 

นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือเม่ือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  

ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีท่ีเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบ 

แบงเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ข้ึนแทนตําแหนงท่ีวาง เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  

และใหนําความในมาตรา ๑๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  (๒) ในกรณีท่ีเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น

เลื่อนข้ึนมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวาง โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง หากไมมีรายชื่อเหลืออยูในบัญชีท่ีจะเลื่อนข้ึนมาแทน

ตําแหนงท่ีวาง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๑) ใหเริ่มนับแต 

วันเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๒)  

ใหเริ่มนับแตวันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ผูเขามาแทนตําแหนงท่ีวางนั้น อยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรท่ีเหลืออยู 

  การคํานวณสัดสวนคะแนนของพรรคการเมืองสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อเม่ือมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง ใหเปนไปตามมาตรา ๙๔ 

 

  มาตรา ๑๐๖  ภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว 

พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมือง 

ในสภาผูแทนราษฎรท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุด และสมาชิกมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี  

ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือรองประธานสภาผูแทนราษฎร เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

  ในกรณีท่ีพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก  

  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง 

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

  ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเม่ือขาดคุณสมบัติ 

ตามวรรคหนึ่ง หรือเม่ือมีเหตุตามมาตรา ๑๑๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  ในกรณีเชนนี้ พระมหากษัตริย

จะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวาง 

 

 

 

 



๓๕  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๓ 

วุฒิสภา 

   

 

  มาตรา ๑๐๗  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนสองรอยคน ซ่ึงมาจาก 

การเลือกกันเองของบุคคลซ่ึงมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ  

หรือประโยชนรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม  

โดยในการแบงกลุมตองแบงในลักษณะท่ีทําใหประชาชนซ่ึงมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน 

สามารถอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งได 

  การแบงกลุม จํานวนกลุม และคุณสมบัติของบุคคลในแตละกลุม การสมัครและ 

รับสมัคร หลักเกณฑและวิธีการเลือกกันเอง การไดรับเลือก จํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีจะพึงมีจาก 

แตละกลุม การข้ึนบัญชีสํารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสํารองข้ึนดํารงตําแหนงแทน และมาตรการ

อ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือใหการเลือกกันเองเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา และเพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหการ

เลือกดังกลาวเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม จะกําหนดมิใหผูสมัครในแตละกลุมเลือกบุคคล 

ในกลุมเดียวกัน หรือจะกําหนดใหมีการคัดกรองผูสมัครรับเลือกดวยวิธีการอ่ืนใดท่ีผูสมัครรับเลือก 

มีสวนรวมในการคัดกรองก็ได 

  การดําเนินการตามวรรคสอง ใหดําเนินการตั้งแตระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  

และระดับประเทศ เพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภาเปนผูแทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 

  ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมครบตามวรรคหนึ่ง ไมวาเพราะเหตุ

ตําแหนงวางลง หรือดวยเหตุอ่ืนใดอันมิใชเพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไมมีรายชื่อ

บุคคลท่ีสํารองไวเหลืออยู ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาท่ีมีอยู แตในกรณีท่ีมีสมาชิก

วุฒิสภาเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยูเกิน 

หนึ่งป ใหดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาข้ึนแทนภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีวุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู

ไมถึงก่ึงหนึ่ง  ในกรณีเชนวานี้ ใหผูไดรับเลือกดังกลาวอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภา 

ท่ีเหลืออยู 

  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และภายในหาวันนับแต 

วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเริ่มดําเนินการเพ่ือเลือก

ไมชากวาสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับ การกําหนดดังกลาวใหประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา และใหนําความในมาตรา ๑๐๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

 

 



๓๖  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๐๘  สมาชิกวุฒิสภาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  

  ก. คุณสมบัติ 

     (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

     (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปในวันสมัครรับเลือก 

     (๓) มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ หรือทํางานในดานท่ีสมัคร 

ไมนอยกวาสิบป หรือเปนผูมีลักษณะตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

     (๔) เกิด มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ทํางาน หรือมีความเก่ียวพันกับพ้ืนท่ีท่ีสมัคร 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมา 

ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

  ข. ลกัษณะตองหาม 

     (๑) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) 

(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) 

     (๒) เปนขาราชการ 

     (๓) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เวนแตไดพนจาก 

การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก 

     (๔) เปนสมาชิกพรรคการเมือง 

     (๕) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง เวนแตไดพนจาก 

การดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก 

     (๖) เปนหรือเคยเปนรัฐมนตรี เวนแตไดพนจากการเปนรัฐมนตรีมาแลว 

ไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก 

     (๗) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เวนแตไดพนจาก

การเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก 

     (๘) เปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ผูสมัครรับเลือกเปน

สมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองคกรอิสระ 

     (๙) เคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 

 

  มาตรา ๑๐๙  อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหาปนับแตวันประกาศผลการเลือก 

  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ 

ผลการเลือก  

  เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ใหสมาชิกวุฒิสภาอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

ตอไปจนกวาจะมีสมาชิกวุฒิสภาข้ึนใหม 



๓๗  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๑๐  เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ใหมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม 

ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหา 

 

  มาตรา ๑๑๑  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เม่ือ 

  (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 

  (๒) ตาย 

  (๓) ลาออก 

  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๘ 

  (๕) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม 

ท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

  (๖) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการ 

รอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

  (๗) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๑๓ หรือกระทําการอันตองหามตาม

มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕ 

  (๘) พนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม  

 

  มาตรา ๑๑๒  บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลง

มาแลวยังไมเกินสองป จะเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได เวนแตเปนสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 

  มาตรา ๑๑๓  สมาชิกวุฒิสภาตองไมฝกใฝหรือยอมตนอยูใตอาณัติของ 

พรรคการเมืองใด ๆ  

 

สวนท่ี ๔ 

บทท่ีใชแกสภาท้ังสอง 

   

 

  มาตรา ๑๑๔  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทน 

ปวงชนชาวไทย ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และตอง 

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุก 

ของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน 

 

 



๓๘  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๑๕  กอนเขารับหนาท่ี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 

  “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย

สุจริต เพ่ือประโยชนของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 

  มาตรา ๑๑๖  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่ง 

และรองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้น ๆ  

ตามมติของสภา 

  ในระหวางการดํารงตําแหนง ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร 

จะเปนกรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได 

 

  มาตรา ๑๑๗  ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุ

ของสภาผูแทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

  ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภา  

เวนแตในระหวางเวลาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม ใหประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู 

ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

 

  มาตรา ๑๑๘  ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานและ 

รองประธานวุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๑๑๗ เม่ือ 

  (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิก 

  (๒) ลาออกจากตําแหนง 

  (๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือขาราชการการเมืองอ่ืน 

  (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ  

เวนแตเปนกรณีท่ีคดียังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

 

  มาตรา ๑๑๙  ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหนาท่ีและอํานาจ

ดําเนินกิจการของสภานั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานสภามีหนาท่ีและอํานาจตามท่ี

ประธานสภามอบหมาย และปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาเม่ือประธานสภาไมอยูหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได 

 

 



๓๙  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทําหนาท่ีแทน ตองวางตน 

เปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ี 

  เม่ือประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและรองประธาน

วุฒิสภาไมอยูในท่ีประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกกันเองใหสมาชิกคนหนึ่งเปนประธาน 

ในคราวประชุมนั้น 

 

  มาตรา ๑๒๐  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิก 

มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา จึงจะเปนองคประชุม 

เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะกําหนดองคประชุม

ไวในขอบังคับเปนอยางอ่ืนก็ได 

  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตท่ีมีบัญญัติไว

เปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญ 

  สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน

ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน  

ตองเปดเผยใหประชาชนทราบไดท่ัวไป เวนแตกรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนน 

เปนการลับ 

  การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด  

ใหกระทําเปนการลับ เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญ 

 

  มาตรา ๑๒๑  ภายในสิบหาวนันับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรอันเปนการเลือกตั้งท่ัวไป ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 

  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลา 

หนึ่งรอยยี่สิบวัน แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได 

  การปดสมัยประชุมสามัญประจําปกอนครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน  

จะกระทําไดก็แตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

  วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป 

ครั้งท่ีหนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง ใหเปนไปตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด 

แตในกรณีท่ีการประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมเพียงพอท่ีจะจัดใหมีการ

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง จะไมมีการประชุมสมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสองสําหรับป

นั้นก็ได 

 

 



๔๐  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๒๒  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรงปดประชุม 

  พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุม

สามัญประจําปครั้งแรกดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระรัชทายาท 

ซ่ึงทรงบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่ง เปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได 

  เม่ือมีความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุมรัฐสภา

เปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได 

  ภายใตบังคับมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๖ การเรียกประชุม การขยายเวลา

ประชุม และการปดประชมุรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

 

  มาตรา ๑๒๓  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาท้ังสองสภารวมกัน  

หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู

ของท้ังสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมี 

พระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได  

  ใหประธานรัฐสภานาํความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

  มาตรา ๑๒๔  ในท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร ท่ีประชุมวุฒิสภา หรือท่ีประชุม 

รวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น  

หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาว 

สมาชิกผูนั้นในทางใด ๆ มิได 

  เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมท่ีมีการ 

ถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอ่ืนใด หากถอยคําท่ีกลาวในท่ีประชุม 

ไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดทางอาญาหรือ 

ละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น 

  ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดท่ีอาจเปนเหตุใหบุคคลอ่ืน 

ซ่ึงมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมีการโฆษณา

คําชี้แจงตามท่ีบุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับการประชุม 

ของสภานั้น  ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอสิทธิของบุคคลในการฟองคดีตอศาล 

  เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในมาตรานี้ ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงาน 

การประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี และคุมครองไปถึง

บุคคลซ่ึงประธานในท่ีประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ตลอดจน

ผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอ่ืนใดซ่ึงไดรับ

อนุญาตจากประธานแหงสภานั้นดวยโดยอนุโลม 

 



๔๑  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๒๕  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทําการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผูนั้นเปนผูตองหา 

ในคดีอาญา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนการจับในขณะกระทํา

ความผิด 

  ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทํา

ความผิด ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และเพ่ือประโยชนในการ

ประชุมสภา ประธานแหงสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับเพ่ือใหมาประชุมสภาได 

  ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหวางสอบสวน 

หรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เม่ือถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี  

ตองสั่งปลอยทันทีถาประธานแหงสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ โดยศาลจะสั่งใหมีประกัน 

หรือมีประกันและหลักประกันดวยหรือไมก็ได  

  ในกรณีท่ีมีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา  

ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมก็ได  

แตตองไมเปนการขัดขวางตอการท่ีสมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา 

 

  มาตรา ๑๒๖  ในระหวางท่ีไมมีสภาผูแทนราษฎร ไมวาดวยเหตุสภาผูแทนราษฎร

สิ้นอายุ สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอ่ืนใด จะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแต 

  (๑) มีกรณีท่ีรัฐสภาตองดําเนินการตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา 

๒๑ หรือมาตรา ๑๗๗ 

  (๒) มีกรณีท่ีวุฒิสภาตองประชุมเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใด 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

  เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหวุฒิสภาดําเนินการประชุมได โดยใหประธานวุฒิสภานํา

ความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัย

วิสามัญ และใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

  ในกรณีตาม (๑) ใหวุฒิสภาทําหนาท่ีรัฐสภา แตการใหความเห็นชอบ 

ตามมาตรา ๑๗๗ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

ของวุฒิสภา 

 

  มาตรา ๑๒๗  การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุม

รวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะท่ีกําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา  

แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน มีจํานวน 

ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกท้ังหมด

เทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 



๔๒  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๒๘  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับการประชุม

เก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการ 

อันเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติหนาท่ีและองคประชุม 

ของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

และรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ  

การเปดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย 

และการอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีอํานาจตราขอบังคับเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและ

กรรมาธิการ และกิจการอ่ืนเพ่ือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

  ในขอบังคับตามวรรคหนึ่งในสวนท่ีเก่ียวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา

รางพระราชบัญญัติท่ีประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเก่ียวกับเด็ก เยาวชน สตรี 

ผูสูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ ตองกําหนดใหบุคคลประเภทดังกลาวหรือผูแทนองคกรเอกชน

ท่ีทํางานเก่ียวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรง รวมเปนกรรมาธิการวิสามัญดวยไมนอยกวาหนึ่งในสาม

ของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญท้ังหมด และในสวนท่ีเก่ียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

ท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อเสนอ ตองกําหนดใหผูแทนของผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงเขาชื่อเสนอ 

รางพระราชบัญญัติดังกลาวรวมเปนกรรมาธิการวิสามัญดวยไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมาธิการวิสามัญท้ังหมด 

 

  มาตรา ๑๒๙  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภา 

ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปน

คณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการรวมกันตามมาตรา ๑๓๗ เพ่ือกระทํากิจการ  

พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานใหสภาทราบตามระยะเวลา 

ท่ีสภากําหนด  

  การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  

ตองเปนเรื่องท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจของสภา และหนาท่ีและอํานาจตามท่ีระบุไวในการตั้ง

คณะกรรมาธิการก็ดี ในการดําเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ตองไมเปนเรื่องซํ้าซอนกัน   

ในกรณีท่ีการกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเก่ียวของกัน  

ใหเปนหนาท่ีของประธานสภาท่ีจะตองดําเนินการใหคณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวของทุกชุดรวมกัน

ดําเนินการ  

  ในการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายให 

บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทําการแทนมิได 

  คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียก 

บุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเรื่องท่ีพิจารณา 

สอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาอยูนั้นได แตการเรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับแกผูพิพากษาหรือตุลาการ 



๔๓  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ท่ีปฏิบัติตามหนาท่ีหรือใชอํานาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคล

ของแตละศาล และมิใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

หนาท่ีและอํานาจโดยตรงในแตละองคกรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนญู แลวแตกรณี 

  ใหเปนหนาท่ีของรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบในกิจการท่ีคณะกรรมาธิการสอบหา

ขอเท็จจริงหรือศึกษา ท่ีจะตองสั่งการใหเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ ใหขอเท็จจริง  

สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามท่ีคณะกรรมาธิการเรียก 

  ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปดเผยบันทึกการประชุม รายงาน 

การดําเนินการ รายงานการสอบหาขอเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แลวแตกรณี  

ของคณะกรรมาธิการใหประชาชนทราบ เวนแตสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี  

มีมติมิใหเปดเผย 

  เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๒๔ ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาท่ีและ 

ผูปฏิบัติตามคําเรียกตามมาตรานี้ดวย 

  กรรมาธิการสามัญซ่ึงตั้งจากผูซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด ตองมีจํานวน

ตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองท่ีมีอยู 

ในสภาผูแทนราษฎร 

  ในระหวางท่ียังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๘  

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคแปด 

 

  มาตรา ๑๓๐  ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้ 

  (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร 

  (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

  (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

  (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

  (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

  (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

  (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง  



๔๔  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ 

 

  มาตรา ๑๓๑  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย 

  (๑) คณะรัฐมนตรี โดยขอเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระ

ท่ีเก่ียวของ 

  (๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  

 

  มาตรา ๑๓๒  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นอกจากท่ีบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ ใหกระทําเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ 

  (๑) การเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหเสนอตอรัฐสภา  

และใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ 

ภายในเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสาม ตองมีคะแนนเสียง

เห็นชอบดวยมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของรัฐสภา ถาท่ีประชุมรวมกัน 

ของรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบ 

ตามรางท่ีเสนอตามมาตรา ๑๓๑ 

  (๒) ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ ใหรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 

หรือองคกรอิสระท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหความเห็น  ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระ 

ท่ีเก่ียวของ ไมมีขอทักทวงภายในสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางดังกลาว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป 

  (๓) ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระท่ีเก่ียวของ เห็นวา 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบมีขอความใดขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ หรือทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได ใหเสนอ

ความเห็นไปยังรัฐสภา และใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 

นับแตวันท่ีไดรับความเห็นดังกลาว  ในการนี้ ใหรัฐสภามีอํานาจแกไขเพ่ิมเติมตามขอเสนอของ 

ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระ ตามท่ีเห็นสมควรได และเม่ือดําเนินการเสร็จแลว  

ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป 

 

  มาตรา ๑๓๓  รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน และจะเสนอได

ก็แตโดย 

  (๑) คณะรัฐมนตรี 

  (๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน 



๔๕  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคนเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

ตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ  ท้ังนี้ ตามกฎหมาย 

วาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย  

  ในกรณีท่ีรางพระราชบัญญัติซ่ึงมีผูเสนอตาม (๒) หรือ (๓) เปนรางพระราชบัญญัติ

เก่ียวดวยการเงิน จะเสนอไดก็ตอเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

 

  มาตรา ๑๓๔  รางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน หมายความถึง  

รางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  (๑) การตั้งข้ึน ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับ 

อันเก่ียวกับภาษีหรืออากร 

  (๒) การจดัสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดนิ หรือการโอนงบประมาณรายจาย 

ของแผนดิน 

  (๓) การกูเงิน การคํ้าประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการท่ีผูกพันทรัพยสิน 

ของรัฐ 

  (๔) เงินตรา 

  ในกรณีท่ีเปนท่ีสงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวย

การเงิน ใหเปนอํานาจของท่ีประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน

คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย 

  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณากรณีตาม 

วรรคสอง ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีกรณีดังกลาว 

  มติของท่ีประชุมรวมกันตามวรรคสอง ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ ถาคะแนน

เสียงเทากันใหประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 

  มาตรา ๑๓๕  รางพระราชบัญญัติใดท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูมีสิทธิเลือกตั้ง

เปนผูเสนอและในชั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน แตสภาผูแทนราษฎร 

ไดแกไขเพ่ิมเติม และประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทักทวงตอ

ประธานสภาผูแทนราษฎรวาการแกไขเพ่ิมเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวย

การเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไวกอน เพ่ือดําเนินการตอไปตามมาตรา 

๑๓๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 

  ในกรณีท่ีท่ีประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยวา การแกไขเพ่ิมเติม 

ทําใหรางพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ใหประธาน 

สภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง ถานายกรัฐมนตรีไมให 
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คํารับรอง ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพ่ือมิใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติ

เก่ียวดวยการเงิน 

 

  มาตรา ๑๓๖  เม่ือสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติและลงมติ

เห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอมานั้นใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนราง

พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน  ท้ังนี้ เวนแตวุฒิสภา 

จะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษซ่ึงตองไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาว 

ใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

  ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวมระยะเวลาท่ีอยูในระหวางการพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙  

  ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น 

  ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงใหวุฒิสภาทราบและใหถือเปนเด็ดขาด หากมิไดแจง ใหถือวา 

รางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน  

 

  มาตรา ๑๓๗  เม่ือวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว 

  (๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑ 

  (๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน 

และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร 

  (๓) ถาแกไขเพ่ิมเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติตามท่ีแกไขเพ่ิมเติมนั้นไปยัง 

สภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพ่ิมเติม ใหดําเนินการตอไป 

ตามมาตรา ๘๑  ถาเปนกรณีอ่ืน ใหแตละสภาตั้งบุคคลซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้น ๆ  

มีจํานวนเทากันตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพ่ือพิจารณา

รางพระราชบัญญัตินั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกันรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติ 

ท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาท้ังสอง ถาสภาท้ังสองตางเห็นชอบดวยกับ 

รางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑  

ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ไมวาอีกสภาหนึ่งจะไดพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นแลวหรือไม 

ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน 

  การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาท้ังสองมาประชุม 

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหนําความ 

ในมาตรา ๑๕๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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  ถาวุฒิสภาไมสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรภายในกําหนดเวลา

ตามมาตรา ๑๓๖ ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น และใหดําเนินการ

ตามมาตรา ๘๑ ตอไป 

 

  มาตรา ๑๓๘  สภาผูแทนราษฎรจะยกรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับยั้งไว 

ตามมาตรา ๑๓๗ ข้ึนพิจารณาใหมไดเม่ือพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต  

  (๑) วันท่ีวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร  

สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๒) 

  (๒) วันท่ีสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณีการยับยั้งตาม 

มาตรา ๑๓๗ (๓)  

  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางท่ีผานการพิจารณา 

จากสภาผูแทนราษฎรหรือรางท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้น 

เปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑ 

  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๓ วรรคสี่ ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง  

ใหลดเหลือสิบวันในกรณีรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับยั้งไวนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวย

การเงิน  

 

  มาตรา ๑๓๙  ในระหวางท่ีมีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๓๗ 

คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกัน 

หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับยั้งไวมิได 

  ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอ 

หรือสงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการ 

ของรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับยั้งไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา 

สงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 

เปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ 

ท่ีตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

 

  มาตรา ๑๔๐  การจายเงินแผนดิน จะกระทําไดเฉพาะท่ีไดอนุญาตไวใน 

กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดวย 

การโอนงบประมาณ กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง หรือกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  

เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมาย

บัญญัติ  ในกรณีเชนวานี้ ตองตั้งงบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
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หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณถัดไป  

 

  มาตรา ๑๔๑  งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ  

ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม  

ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน 

  รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีโดยอิสระของ 

รัฐสภา ศาล องคกรอิสระ และองคกรอัยการ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย 

วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ในกรณีท่ีเห็นวางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรอาจไมเพียงพอ 

ตอการปฏิบัติหนาท่ี รัฐสภา ศาล องคกรอิสระ หรือองคกรอัยการจะยื่นคําขอแปรญัตติตอ

คณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได 

 

  มาตรา ๑๔๒  ในการเสนอรางพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ ตองแสดงแหลงท่ีมาและประมาณการรายได ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท่ีคาดวา 

จะไดรับจากการจายเงิน และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตาง ๆ   

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

 

  มาตรา ๑๔๓  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย  

สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัติ

ดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร 

  ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมแลวเสร็จภายในกําหนด 

เวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัตินั้น และใหเสนอ 

รางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา 

  ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมให 

ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพ่ิมเติม 

ใด ๆ มิได  ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาวุฒิสภาเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัตินั้น   

ในกรณีเชนนี้และในกรณีท่ีวุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑ 

  ถาวุฒิสภาไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว ใหนําความในมาตรา 

๑๓๘ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหสภาผูแทนราษฎรยกข้ึนพิจารณาใหมไดทันที 

  ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิใหนับรวมระยะเวลาท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม  

 



๔๙  
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  มาตรา ๑๔๔  ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ

รายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวน 

ในรายการมิได แตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายซ่ึงมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใด

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  (๑) เงินสงใชตนเงินกู 

  (๒) ดอกเบี้ยเงินกู 

  (๓) เงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย 

  ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอ  

การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 

  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวา 

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําท่ีฝาฝนบทบัญญัติ

ตามวรรคสอง ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณา

วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นดังกลาว  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวามีการกระทําท่ีฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสอง ใหการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา

ดังกลาวเปนอันสิ้นผล ถาผูกระทําการดังกลาวเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  

ใหผูกระทําการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอน 

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น แตในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเปนผูกระทําการหรืออนุมัติใหกระทําการ 

หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวแตมิไดสั่งยับยั้ง ใหคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงท้ังคณะ 

นับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีท่ีพนจาก

ตําแหนงนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดอยูในท่ีประชุมในขณะท่ีมีมติ และใหผูกระทําการดังกลาว

ตองรับผิดชดใชเงินนั้นคืนพรอมดวยดอกเบี้ย 

  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณ 

โดยรูวามีการดําเนินการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถาไดบันทึก 

ขอโตแยงไวเปนหนังสือหรือมีหนังสือแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ทราบ ใหพนจากความรับผิด  

  การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ใหกระทําไดภายในยี่สิบปนับแต 

วันท่ีมีการจัดสรรงบประมาณนั้น 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดรับแจง 

ตามวรรคสี่ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการสอบสวน 

เปนทางลับโดยพลัน หากเห็นวากรณีมีมูล ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือดําเนินการตอไป 



๕๐  
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ตามวรรคสาม และไมวากรณีจะเปนประการใด คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติและศาลรฐัธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูแจงมิได 

 

  มาตรา ๑๔๕  รางพระราชบัญญัติท่ีไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว  

ใหนายกรัฐมนตรีรอไวหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถาไมมีกรณี 

ตองดําเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ใหนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับแต 

วันพนกําหนดเวลาดังกลาว 

 

  มาตรา ๑๔๖  รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย 

และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเม่ือพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภา 

จะตองปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรี 

นํารางพระราชบัญญัตินั้นข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เม่ือพระมหากษัตริยมิได 

ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสบิวนั ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้น

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริย 

ไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

 

  มาตรา ๑๔๗  ในกรณีท่ีอายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการ 

ยุบสภาผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมหรือรางพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได 

ใหความเห็นชอบ หรือท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบแลวแตพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย 

หรือเม่ือพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป 

  บรรดารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมหรือรางพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได 

ใหความเห็นชอบท่ีตกไปตามวรรคหนึ่ง ถาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหมภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไป 

รองขอตอรัฐสภาเพ่ือใหรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี พิจารณาตอไป  

ถารัฐสภาเห็นชอบดวยก็ใหรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวฒุิสภา แลวแตกรณี พิจารณาตอไปได  

แตคณะรัฐมนตรีตองรองขอภายในหกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลัง 

การเลือกตั้งท่ัวไป 

 

  มาตรา ๑๔๘  กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติใดข้ึนทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑  

  (๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา

รวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา  

เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราข้ึนโดยไมถูกตอง 



๕๑  
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ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 

หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาท่ีไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้น 

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 

  (๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญ หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหสงความเห็นเชนวานั้น 

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบ 

โดยไมชักชา 

  ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะนํา 

รางพระราชบัญญัติดังกลาวข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย

มิได  

  ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และขอความดังกลาว 

เปนสาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

  ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ใหขอความท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป  

และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑ 

 

  มาตรา ๑๔๙  ใหนําความในมาตรา ๑๔๘ มาใชบังคับแกรางขอบังคับการประชุม

สภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา  

ท่ีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว กอนนําไปประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๑๕๐  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทูถาม

รัฐมนตรีในเรื่องใดเก่ียวกับงานในหนาท่ีโดยจะถามเปนหนังสือหรือดวยวาจาก็ได ตามขอบังคับ 

การประชุมแหงสภานั้น ๆ ซ่ึงอยางนอยตองกําหนดใหมีการตั้งกระทูถามดวยวาจาโดยไมตองแจง

ลวงหนาไวดวย 

  รัฐมนตรียอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบกระทูเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควร

เปดเผยเพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 

 

  มาตรา ๑๕๑  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไป 

เพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะ  

 



๕๒  
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  เม่ือไดมีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได  

เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสี่ 

  เม่ือการอภิปรายท่ัวไปสิ้นสุดลง โดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปราย 

นั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้มิใหกระทํา 

ในวันเดียวกับวันท่ีการอภิปรายสิ้นสุดลง 

  มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

เทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  

  รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอ่ืน 

ภายหลังจากวันท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพนจากตําแหนงเดิมไมเกิน 

เกาสิบวันกอนวันท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง แตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอ่ืน 

ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคงตองถูกอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจตอไป 

 

  มาตรา ๑๕๒  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร จะเขาชื่อกันเพ่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไป 

เพ่ือซักถามขอเท็จจริงหรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี โดยไมมีการลงมติก็ได  

 

  มาตรา ๑๕๓  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพ่ือใหคณะรัฐมนตรี 

แถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ 

 

  มาตรา ๑๕๔  การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ 

หรือมาตรา ๑๕๓ แลวแตกรณี ใหกระทําไดปละหนึ่งครั้ง 

  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๕๑  

ท่ีสิ้นสุดลงดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไป  

 

  มาตรา ๑๕๕  ในกรณีท่ีมีปญหาสําคัญเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจ

ของประเทศ สมควรท่ีจะปรึกษาหารือรวมกันระหวางรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผูนําฝายคาน 

ในสภาผูแทนราษฎรจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได  

ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาตองดําเนินการใหมีการประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับการแจง  

แตรัฐสภาจะลงมติในปญหาท่ีอภิปรายมิได 

  การประชุมตามวรรคหนึ่งใหประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหนาท่ีตองเขารวม

ประชุมดวย 

 



๕๓  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๕ 

การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

   

 

  มาตรา ๑๕๖  ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 

  (๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๗ 

  (๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 

  (๓) การรับทราบการแกไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ 

พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐  

  (๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑  

  (๕) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๑ 

  (๖) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒ 

  (๗) การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๒  

  (๘) การปรึกษารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติใหม

ตามมาตรา ๑๔๖  

  (๙) การพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ 

  (๑๐) การเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕ 

  (๑๑) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๗ 

  (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๒ 

  (๑๓) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗ 

  (๑๔) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘  

  (๑๕) การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖ 

  (๑๖) กรณีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

 

  มาตรา ๑๕๗  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา  

ในระหวางท่ียังไมมีขอบังคับการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

โดยอนุโลมไปพลางกอน 

  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทท่ีใชแกสภาท้ังสองมาใชบังคับ 

โดยอนุโลม เวนแตในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซ่ึงตั้งจากผูซ่ึงเปนสมาชิก 

ของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 

 

 

 



๕๔  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๘ 

คณะรัฐมนตรี 

   
 

  มาตรา ๑๕๘  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืน 

อีกไมเกินสามสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดินตามหลัก 

ความรับผิดชอบรวมกัน 

  นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบตาม

มาตรา ๑๕๙ 

  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง

นายกรัฐมนตรี 

  นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงรวมกันแลวเกินแปดปมิได  ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการ

ดํารงตําแหนงติดตอกันหรือไม แตมิใหนับรวมระยะเวลาในระหวางท่ีอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

หลังพนจากตําแหนง 

 

  มาตรา ๑๕๙  ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควร 

ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐ 

และเปนผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อ 

ของพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวารอยละหา 

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  

  การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  

  มติของสภาผูแทนราษฎรท่ีเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรี  

ตองกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย และมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร 

 

  มาตรา ๑๖๐  รัฐมนตรีตอง 

  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป 

  (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

  (๔) มีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ 

  (๕) ไมมีพฤติกรรมอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

อยางรายแรง 



๕๕  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘ 

  (๗) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงท่ีสุด หรือมีการ 

รอการลงโทษ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน 

หม่ินประมาท 

  (๘) ไมเปนผูเคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหาม 

ตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแลวยังไมถึงสองปนับถึงวันแตงตั้ง 

 

  มาตรา ๑๖๑  กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย

ดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 

  “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา 

จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชน 

ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ทุกประการ” 

  ในกรณีท่ีโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 

ท่ีจะถวายสัตยปฏิญาณ ใหคณะรัฐมนตรีนั้นดําเนินการตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได   

ในกรณีเชนนี้ ใหคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๘ (๑) พนจากการปฏิบัติหนาท่ีนับแตวันท่ี 

โปรดเกลาโปรดกระหมอมดังกลาว 

 

  มาตรา ๑๖๒  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบาย 

ตอรัฐสภาซ่ึงตองสอดคลองกับหนาท่ีของรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐ และยุทธศาสตรชาติ และตองชี้แจง

แหลงท่ีมาของรายไดท่ีจะนํามาใชจายในการดําเนินนโยบาย โดยไมมีการลงมติความไววางใจ   

ท้ังนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาท่ี 

  กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวน

ซ่ึงหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีท่ีเขารับหนาท่ี 

จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาท่ีจําเปนก็ได 

 

  มาตรา ๑๖๓  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือ 

แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภาแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตเปนการออกเสียง 

ลงคะแนนในสภาผูแทนราษฎรในกรณีท่ีรัฐมนตรีผูนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย  

และใหนําเอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

 

 



๕๖  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๖๔  ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการ 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายท่ีไดแถลงไวตอรัฐสภา และตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย 

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีและใชอํานาจดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ เปดเผย  

และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินกิจการตาง ๆ เพ่ือประโยชนสูงสุดของประเทศ 

และประชาชนสวนรวม 

  (๒) รักษาวินัยในกิจการท่ีเก่ียวกับเงินแผนดินตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงิน 

การคลังของรัฐอยางเครงครัด 

  (๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  (๔) สรางเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมอยูรวมกันอยางเปนธรรม ผาสุก  

และสามัคคีปรองดองกัน 

  รัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในเรื่องท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจ 

ของตน รวมท้ังตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการ 

ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

 

  มาตรา ๑๖๕  ในกรณีท่ีมีปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน 

ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรวมกัน 

ของรัฐสภาก็ได  ในกรณีเชนวานี้ รัฐสภาจะลงมติในปญหาท่ีอภิปรายมิได 

 

  มาตรา ๑๖๖  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอใหมีการออกเสียง

ประชามติในเรื่องใดอันมิใชเรื่องท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเรื่องท่ีเก่ียวกับตัวบุคคลหรือ 

คณะบุคคลใดก็ได  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  มาตรา ๑๖๗  รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง เม่ือ 

  (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๗๐ 

  (๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

  (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 

  (๔) พนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ 

  เม่ือรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงตาม (๑) (๓) หรือ (๔) ใหดําเนินการเพ่ือใหมี

คณะรัฐมนตรีข้ึนใหมตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙  

 



๕๗  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๖๘  ใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปภายใต

เง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ใหอยูปฏิบัติหนาท่ี

ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ี เวนแตในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง

ตามมาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘  

หรือมาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปมิได  

  (๒) ในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๗ (๔) คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง

จะอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปมิได  

  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปมิไดตาม (๒) หรือคณะรัฐมนตรี 

ท่ีอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปลาออกท้ังคณะ และเปนกรณีท่ีไมอาจดําเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และ 

มาตรา ๑๕๙ ไดไมวาดวยเหตุใด หรือยังดําเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ไมแลวเสร็จ 

ใหปลัดกระทรวงปฏิบัติหนาท่ีแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเทาท่ีจําเปนไปพลางกอน 

โดยใหปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเองใหคนหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกรัฐมนตรี 

 

  มาตรา ๑๖๙  คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๗ (๒) และตองปฏิบัติ

หนาท่ีตอไปตามมาตรา ๑๖๘ ตองปฏิบัติหนาท่ีตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

  (๑) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเปนการ 

สรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป เวนแตท่ีกําหนดไวแลวในงบประมาณรายจายประจําป 

  (๒) ไมแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  

หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือใหบุคคลดังกลาว 

พนจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอ่ืนมาปฏิบัติหนาท่ีแทน เวนแตจะไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

  (๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจาย 

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

  (๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดอันอาจมีผลตอ 

การเลือกตั้ง และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กําหนด 

 

  มาตรา ๑๗๐  ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ 

  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐ 



๕๘  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๕) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ 

  (๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๑ 

  นอกจากเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว  

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ดวย 

  ใหนําความในมาตรา ๘๒ มาใชบังคับแกการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม  

(๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม  เพ่ือประโยชนแหงการนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มีอํานาจสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย  

 

  มาตรา ๑๗๑  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรี 

พนจากความเปนรัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

 

  มาตรา ๑๗๒  ในกรณีเพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 

ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

  การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวา

เปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 

  ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ 

รัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญ 

จะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ  

หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ 

ดวยคะแนนเสียงไมมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  

ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตท้ังนี้ไมกระทบตอกิจการท่ีไดเปนไปในระหวางท่ีใชพระราชกําหนดนั้น 

  หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก 

บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติ 

แหงกฎหมายท่ีมีอยูกอนการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันท่ีการไมอนุมัติ 

พระราชกําหนดนั้นมีผล 

  ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภา 

ไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 

  การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



๕๙  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยัน

การอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้น ๆ 

 

  มาตรา ๑๗๓  กอนท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใด 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด

เทาท่ีมีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิก 

วาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็น

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นเพ่ือวินิจฉัย และใหรอการพิจารณา 

พระราชกําหนดนั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

  ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่อง และให 

ศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาท่ีสงความเห็นนั้นมา 

  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา  

๑๗๒ วรรคหนึ่ง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลใชบังคับมาแตตน 

  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๗๒  

วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมด 

เทาท่ีมีอยู 

 

  มาตรา ๑๗๔  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองมีกฎหมายเก่ียวดวยภาษีอากร 

หรือเงินตราซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพ่ือรักษาประโยชนของแผนดิน 

พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

  ใหนําความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด  

มาใชบังคับแกพระราชกําหนดท่ีไดตราข้ึนตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แตถาเปนการตราข้ึน 

ในระหวางสมัยประชุม จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 

  มาตรา ๑๗๕  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไมขัดตอกฎหมาย 

 

  มาตรา ๑๗๖  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศใชและ 

เลิกใชกฎอัยการศึก 

  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน 

เจาหนาท่ีฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

 



๖๐  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๗๗  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม 

เม่ือไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 

  มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน 

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา 

 

  มาตรา ๑๗๘  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา 

สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 

  หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขต 

ซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 

หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอ่ืน 

ท่ีอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศ 

อยางกวางขวาง ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา  ในการนี้ รัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว  

ใหถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบ 

  หนังสือสัญญาอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา

หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามวรรคสอง ไดแก หนังสือสัญญาเก่ียวกับการคาเสรี  

เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิใน

ทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดหรือบางสวน หรือหนังสือสัญญาอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

  ใหมีกฎหมายกําหนดวิธีการท่ีประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

และไดรับการเยียวยาท่ีจําเปนอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามดวย  

  เม่ือมีปญหาวาหนังสือสัญญาใดเปนกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม 

คณะรัฐมนตรีจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได  ท้ังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

 

  มาตรา ๑๗๙  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทาน 

อภัยโทษ 

 

  มาตรา ๑๘๐  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน 

ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีท่ีพนจาก

ตําแหนงเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพนจากราชการเพราะถูกลงโทษ  

 

  มาตรา ๑๘๑  ขาราชการและพนักงานของรัฐซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

และมิใชขาราชการการเมือง จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนมิได 



๖๑  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๘๒  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเก่ียวกับ

ราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

ในรัฐธรรมนูญ 

  ใหผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเปนผูรับผิดชอบในกิจการท้ังปวงบรรดา 

ท่ีไดรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

  มาตรา ๑๘๓  เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนขององคมนตรี 

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคาน 

ในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

  บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนขององคมนตรีซ่ึงพนจากตําแหนง 

ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 

หมวด ๙ 

การขัดกันแหงผลประโยชน 

   
 

  มาตรา ๑๘๔  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 

  (๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  

  (๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน 

หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

  (๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  

ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 

  (๔) ไมกระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการขัดขวาง 

หรือแทรกแซงการใชสิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

  มาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับ 

เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให 

ใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการ 

ของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน

ท่ีเก่ียวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 



๖๒  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  ใหนํา (๒) และ (๓) มาบังคับใชแกคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

หรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ 

สมาชิกวุฒิสภานั้นท่ีดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย 

 

  มาตรา ๑๘๕  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะ 

หรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ อันมีลักษณะ 

ท่ีเปนการกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง ของผูอ่ืน หรือของพรรคการเมือง  

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาท่ีประจําของขาราชการ  

พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  

หรือราชการสวนทองถ่ิน 

  (๒) กระทําการในลักษณะท่ีทําใหตนมีสวนรวมในการใชจายเงินงบประมาณ 

หรือใหความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนการดําเนินการ 

ในกิจการของรัฐสภา  

  (๓) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนหรือ 

การใหพนจากตําแหนงของขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง 

พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  

หรือราชการสวนทองถ่ิน  

 

  มาตรา ๑๘๖  ใหนําความในมาตรา ๑๘๔ มาใชบังคับแกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 

เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

  (๑) การดํารงตําแหนงหรือการดําเนินการท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ี 

หรืออํานาจของรัฐมนตรี  

  (๒) การกระทําตามหนาท่ีและอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน  

หรือตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภา หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีตองไมใชสถานะหรือตําแหนงกระทําการใด  

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

ของรัฐเพ่ือประโยชนของตนเอง ของผูอ่ืน หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามท่ีกําหนดใน 

มาตรฐานทางจริยธรรม 

 



๖๓  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๘๗  รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท 

หรือไมคงไวซ่ึงความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไปตามจํานวนท่ีกฎหมาย

บัญญัติ และตองไมเปนลูกจางของบุคคลใด 

  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีตามวรรคหนึ่งตอไป  

ใหแจงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง และใหโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหแกนิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพยสิน

เพ่ือประโยชนของผูอ่ืน  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  รัฐมนตรีจะเขาไปเก่ียวของกับการบริหารจัดการหุนหรือกิจการของหางหุนสวน 

หรือบริษัทตามวรรคสองไมวาในทางใด ๆ มิได 

  มาตรานี้เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับความเปนหุนสวนหรือผูถือหุน ใหใชบังคับแก 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุนของรัฐมนตรีท่ีอยูในความ

ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไมวาโดยทางใด ๆ ดวย 

 

หมวด ๑๐ 

ศาล 

   
 

สวนท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 

   
 

  มาตรา ๑๘๘  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซ่ึงตอง 

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

  ผูพิพากษาและตุลาการยอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหเปนไปโดยรวดเร็ว เปนธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง 

 

  มาตรา ๑๘๙  บรรดาศาลท้ังหลายจะตั้งข้ึนไดแตโดยพระราชบัญญัติ 

  การตั้งศาลข้ึนใหมหรือกําหนดวิธีพิจารณาเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง 

หรือท่ีมีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลท่ีมีตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ 

จะกระทํามิได 

 

 

 



๖๔  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๙๐  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหผูพิพากษาและตุลาการ 

พนจากตําแหนง แตในกรณีท่ีพนจากตําแหนงเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพนจาก 

ราชการเพราะถูกลงโทษ ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 

 

  มาตรา ๑๙๑  กอนเขารับหนาท่ี ผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณ 

ตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 

  “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา 

จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีในพระปรมาภิไธยดวยความซ่ือสัตยสุจริต  

โดยปราศจากอคติท้ังปวง เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุขแหง 

ราชอาณาจักร ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

 

  มาตรา ๑๙๒  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับหนาท่ีและอํานาจระหวางศาลยุติธรรม  

ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยประธาน 

ศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลาการทหาร และผูทรงคุณวุฒิอ่ืน

อีกไมเกินสี่คนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ 

  หลักเกณฑและวิธีการชี้ขาดปญหาเก่ียวกับหนาท่ีและอํานาจระหวางศาล 

ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  มาตรา ๑๙๓  ใหแตละศาล ยกเวนศาลทหาร มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการ 

ท่ีมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน โดยใหมีหัวหนา

หนวยงานคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาข้ึนตรงตอประธานของแตละศาล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  ใหศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและคาตอบแทนเปนการเฉพาะ

ตามความเหมาะสมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

สวนท่ี ๒ 

ศาลยุติธรรม 

   
 

  มาตรา ๑๙๔  ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เวนแต 

คดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอ่ืน 

  การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลยุติธรรมใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 



๖๕  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๙๕  ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา  

โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา 

ศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสซ่ึงเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซ่ึงไดรับ 

คัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกา จํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนตามท่ีบัญญัติไว 

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

โดยใหเลือกเปนรายคดี 

  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา

คดีตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

  วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

ใหอุทธรณตอท่ีประชุมใหญศาลฎีกาไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษา 

  การวินิจฉัยอุทธรณของท่ีประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคสี่ ใหดําเนินการโดย 

องคคณะของศาลฎกีาซ่ึงประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา

หัวหนาคณะในศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสซ่ึงเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะ 

ในศาลฎีกาซ่ึงไมเคยพิจารณาคดีนั้นมากอน และไดรับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกา  

จํานวนเกาคน โดยใหเลือกเปนรายคดี  และเม่ือองคคณะของศาลฎีกาดังกลาวไดวินิจฉัยแลว  

ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนคําวินิจฉัยอุทธรณของท่ีประชุมใหญศาลฎีกา 

  ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษา 

ใหผูใดพนจากตําแหนง หรือคําพิพากษานั้นมีผลใหผูใดพนจากตําแหนง ไมวาจะมีการอุทธรณ 

ตามวรรคสี่หรือไม ใหผูนั้นพนจากตําแหนงตั้งแตวันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองมีคําพิพากษา 

  หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณตามวรรคสี่ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

ตามวรรคหา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 

  มาตรา ๑๙๖  การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับผูพิพากษาศาลยุติธรรม 

ตองมีความเปนอิสระ และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซ่ึงประกอบดวย

ประธานศาลฎีกาเปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล 

และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไมเปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการ บรรดาท่ีไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการ

ไมเกินสองคน  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 



๖๖  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๓ 

ศาลปกครอง 

   
 

  มาตรา ๑๙๗  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจาก

การใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง  ท้ังนี้ ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 

  ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน  

  อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรอิสระ 

ซ่ึงเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรอิสระนั้น ๆ 

  การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลปกครองใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 

 

  มาตรา ๑๙๘  การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับตุลาการศาลปกครองตองมี 

ความเปนอิสระ และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซ่ึงประกอบดวย 

ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนตุลาการในศาลปกครอง  

และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไมเปนหรือเคยเปนตุลาการในศาลปกครองไมเกินสองคน บรรดาท่ีไดรับเลือก 

จากขาราชการตุลาการศาลปกครอง  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

สวนท่ี ๔ 

ศาลทหาร 

   
 

  มาตรา ๑๙๙  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผูกระทําความผิด 

เปนบุคคลซ่ึงอยูในอํานาจศาลทหารและคดีอ่ืน  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

  การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลทหาร ตลอดจนการแตงตั้ง

และการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

 

 

 

 

 

 



๖๗  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๑๑ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

   
 

  มาตรา ๒๐๐  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนเกาคน

ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคล ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะ 

ในศาลฎีกามาแลวไมนอยกวาสามป ซ่ึงไดรับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกา จํานวนสามคน 

  (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตุลาการศาลปกครอง

สูงสุดมาแลวไมนอยกวาหาป ซ่ึงไดรับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  

จํานวนสองคน 

  (๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซ่ึงไดรับการสรรหาจากผูดํารงตําแหนงหรือ 

เคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป  

และยังมีผลงานทางวิชาการเปนท่ีประจักษ จํานวนหนึ่งคน 

  (๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรซ่ึงไดรับการสรรหาจาก 

ผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวาหาป และยังมีผลงานทางวิชาการเปนท่ีประจักษ จํานวนหนึ่งคน 

  (๕) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับการสรรหาจากผูรับหรือเคยรับราชการในตําแหนง 

ไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเทียบเทา หรือตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุดมาแลว 

ไมนอยกวาหาป จํานวนสองคน 

  ในกรณีไมอาจเลือกผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาตาม (๑) ท่ีประชุมใหญ 

ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาในศาลฎีกามาแลวไมนอยกวา

สามปก็ได 

  การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับถึงวันท่ีไดรับการคัดเลือกหรือวันสมัคร 

เขารับการสรรหา แลวแตกรณี  ในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการสรรหา 

จะประกาศลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได แตจะลดลงเหลือนอยกวาสองปมิได 

 

  มาตรา ๒๐๑  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย 

  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป แตไมถึงหกสิบแปดปในวันท่ีไดรับการคัดเลือก 

หรือวันสมัครเขารับการสรรหา 

  (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 



๖๘  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๔) มีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ 

  (๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

  มาตรา ๒๐๒  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนหรือเคยเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระใด 

  (๒) ลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 

(๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘) 

  (๓) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิด 

อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๔) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง 

หรือสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในระยะสิบปกอนเขารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

  (๕) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบป

กอนเขารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

  (๖) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

  (๗) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

สวนทองถ่ิน หรือกรรมการหรือท่ีปรึกษาของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

  (๘) เปนผูดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท หรือองคกรท่ีดําเนินธุรกิจ 

โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

  (๙) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ  

  (๑๐) มีพฤติการณอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

อยางรายแรง  

 

  มาตรา ๒๐๓  เม่ือมีกรณีท่ีจะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงประกอบดวย 

  (๑) ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ 

  (๒) ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  

เปนกรรมการ 

  (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนกรรมการ 

  (๔) บุคคลซ่ึงองคกรอิสระแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ และไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๒ และไมเคยปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ 

องคกรละหนึ่งคน เปนกรรมการ 

 

 



๖๙  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) 

มีไมครบไมวาดวยเหตุใด ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหาเทาท่ีมีอยู 

  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาท่ีเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการ 

สรรหา 

  ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผูสมัคร ผูไดรับการคัดเลือกหรือไดรับ 

การสรรหา ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเปนผูวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการสรรหาใหเปนท่ีสุด 

  ในการสรรหา ใหคณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรใหไดบุคคล 

ซ่ึงมีความรับผิดชอบสูง มีความกลาหาญในการปฏิบัติหนาท่ี และมีพฤติกรรมทางจริยธรรม 

เปนตัวอยางท่ีดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแลว ใหคณะกรรมการสรรหา  

ดําเนินการสรรหาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ัวไปไดดวย แตตองไดรับความยินยอมของบุคคลนั้น 

 

  มาตรา ๒๐๔  ผูไดรับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา  

  ในกรณีท่ีวุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด  

ใหดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหมแทนผูนั้น แลวเสนอตอวุฒิสภาเพ่ือใหความเห็นชอบ 

ตอไป 

  เม่ือผูไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว  

ใหเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

  ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงตั้งประธาน 

ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

  มาตรา ๒๐๕  ผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

โดยท่ียังมิไดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู 

ตองแสดงหลักฐานวาไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แลว 

ตอประธานวุฒิสภาภายในเวลาท่ีประธานวุฒิสภากําหนด ซ่ึงตองเปนเวลากอนท่ีประธานวุฒิสภา 

จะนําความกราบบังคมทูลตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสี่  ในกรณีท่ีไมแสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลา

ดังกลาว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ และใหดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม 

 



๗๐  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๐๖  ในการพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐๔ ถามีผูไดรับ 

ความเห็นชอบจากวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ใหผูไดรับความเห็นชอบเลือกกันเอง 

ใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบโดยไมตองรอ 

ใหมีผูไดรับความเห็นชอบครบเกาคน และเม่ือโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งแลว  

ใหศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไปพลางกอนได โดยในระหวางนั้น  

ใหถือวาศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเทาท่ีมีอยู 

 

  มาตรา ๒๐๗  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแต 

วันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

 

  มาตรา ๒๐๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

พนจากตําแหนงเม่ือ 

  (๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๒  

  (๒) ตาย 

  (๓) ลาออก  

  (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบหาป 

  (๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

สามในสี่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเพราะเหตุฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๖) พนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม  

  ประธานศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงลาออกจากตําแหนง ใหพนจากตําแหนงตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญดวย  

  ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงตามวาระ ใหตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญท่ีพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ใหมแทน 

  ในกรณีท่ีมีปญหาวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูใดพนจากตําแหนงตาม (๑) หรือ (๓) 

หรือไม ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ เปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัย

ของคณะกรรมการสรรหาใหเปนท่ีสุด  

  การรองขอ ผูมีสิทธิรองขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยตามวรรคสี่ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 



๗๑  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๐๙  ในระหวางท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงกอนวาระ  

และยังไมมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงท่ีวาง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

เทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 

  บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู 

ไมถึงเจ็ดคน 

 

  มาตรา ๒๑๐  ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

  (๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย  

  (๒) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับหนาท่ีและอํานาจของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ 

  (๓) หนาท่ีและอํานาจอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

  การยื่นคํารองและเง่ือนไขการยื่นคํารอง การพิจารณาวินิจฉัย การทําคําวินิจฉัย  

และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 

  ใหนําความในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ และมาตรา ๑๙๓  

มาใชบังคับแกศาลรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๒๑๑  องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณา 

และในการทําคําวินิจฉัยตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาเจ็ดคน 

  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตรัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว

เปนอยางอ่ืน 

  เม่ือศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไวพิจารณาแลว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูใด 

จะปฏิเสธไมวินิจฉัยโดยอางวาเรื่องนั้นไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได 

  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  

ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรฐั 

 

  มาตรา ๒๑๒  ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด  

ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยมาตรา ๕ 

และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็น 

เชนวานั้นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย  ในระหวางนั้น ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได  

แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่ง ไมเปนสาระ 

อันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได 



๗๒  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีท้ังปวง แตไมกระทบตอคําพิพากษา 

ของศาลอันถึงท่ีสุดแลว เวนแตในคดีอาญาใหถือวาผูซ่ึงเคยถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิด 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาไมชอบดวยมาตรา ๕ นั้น เปนผูไมเคย 

กระทําความผิดดังกลาว หรือถาผูนั้นยังรับโทษอยูก็ใหปลอยตัวไป แตท้ังนี้ไมกอใหเกิดสิทธิ 

ท่ีจะเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ 

 

  มาตรา ๒๑๓  บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุมครองไว  

มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ   

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 

  มาตรา ๒๑๔  ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองหยุดปฏิบัติหนาท่ี 

ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน ใหประธานศาลฎีกา

และประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

เชนเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนการชั่วคราวใหครบเกา

คน โดยใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งทําหนาท่ีในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดจนกวาตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญท่ีตนทําหนาท่ีแทนจะปฏิบัติหนาท่ีได หรือจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน  

 

หมวด ๑๒ 

องคกรอิสระ 

   
 

สวนท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 

   
 

  มาตรา ๒๑๕  องคกรอิสระเปนองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนใหมีความอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  

  การปฏิบัติหนาท่ีและการใชอํานาจขององคกรอิสระตองเปนไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม 

กลาหาญ และปราศจากอคติท้ังปวงในการใชดุลพินิจ 

 

 

 



๗๓  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๑๖  นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามท่ีบัญญัติไว 

เปนการเฉพาะในสวนท่ีวาดวยองคกรอิสระแตละองคกรแลว ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามท่ัวไปดังตอไปนี้ดวย 

  (๑) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป แตไมเกินเจ็ดสิบป 

  (๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 

  (๓) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๒  

 

  มาตรา ๒๑๗  เม่ือมีกรณีท่ีจะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้ง 

เปนผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปน 

หนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ท่ีจะดําเนินการสรรหา เวนแต 

กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ใหประกอบดวยบุคคลซ่ึงแตงตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญ 

และองคกรอิสระท่ีมิใชองคกรอิสระท่ีตองมีการสรรหา  

  ใหนําความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖  

มาใชบังคับแกการสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๒๑๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูดํารงตําแหนง 

ในองคกรอิสระพนจากตําแหนงเม่ือ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามท่ัวไปตามมาตรา ๒๑๖ หรือ 

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเฉพาะตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒  

มาตรา ๒๓๘ หรือตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสอง และตามกฎหมายท่ีตราข้ึนตามมาตรา ๒๔๖  

วรรคสี่ แลวแตกรณี  

  ใหนําความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา  

และมาตรา ๒๐๙ มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระโดยอนุโลม 

  ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตองหยุดปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๒๓๕ 

วรรคสาม ถามีจํานวนเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๒๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 

  มาตรา ๒๑๙  ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระรวมกันกําหนดมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมข้ึนใชบังคับแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ  

รวมท้ังผูวาการตรวจเงินแผนดินและหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ  

 

 



๗๔  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  ท้ังนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 

ตองครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ และตองระบุใหชัดแจงดวยวา 

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะรายแรง 

  ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหรับฟงความคิดเห็น 

ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบดวย และเม่ือประกาศใชบังคับแลว  

ใหใชบังคับแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีดวย แตไมหาม 

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีท่ีจะกําหนดจริยธรรมเพ่ิมข้ึนใหเหมาะสมกับ 

การปฏิบัติหนาท่ีของตน แตตองไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

  มาตรา ๒๒๐  ใหองคกรอิสระแตละแหง นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการ ดําเนินการ และอํานวยความสะดวก เพ่ือใหองคกรอิสระบรรลุ

ภารกิจและหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเปนไปตามมติหรือแนวทางท่ีองคกร

อิสระกําหนด โดยใหมีหัวหนาหนวยงานคนหนึ่งซ่ึงแตงตั้งโดยความเห็นชอบขององคกรอิสระ 

แตละองคกรเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของหนวยงานนั้น รับผิดชอบข้ึนตรงตอองคกรอิสระ  

ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

  มาตรา ๒๒๑  ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหองคกรอิสระรวมมือและชวยเหลือกัน 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติหนาท่ีของแตละองคกร และถาองคกรอิสระใดเห็นวา 

มีผูกระทําการอันไมชอบดวยกฎหมายแตอยูในหนาท่ีและอํานาจขององคกรอิสระอ่ืน ใหแจง 

ใหองคกรอิสระนั้นทราบเพ่ือดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป  

 

สวนท่ี ๒ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   
 

  มาตรา ๒๒๒  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน 

ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลดังตอไปนี้  

  (๑) ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ ท่ีจะยังประโยชนแกการบริหาร

และจัดการการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ  

ซ่ึงไดรับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จํานวนหาคน 

 

 



๗๕  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๒) ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย มีความซ่ือสัตย

สุจริตเปนท่ีประจักษ และเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีผูพิพากษา หรือตําแหนงไมต่ํากวา 

อธิบดีอัยการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป ซ่ึงไดรับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญศาลฎีกา  

จํานวนสองคน 

  ผูซ่ึงจะไดรับการสรรหาเปนกรรมการการเลือกตั้งตาม (๑) ตองมีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา ๒๓๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเปนผูทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคม

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวายี่สิบป  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด  

 

  มาตรา ๒๒๓  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันท่ี

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

  ในระหวางท่ีกรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ และยังไมมี 

การแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาท่ีเหลืออยู

ปฏิบัติหนาท่ีตอไปได แตถามีกรรมการการเลือกตั้งเหลืออยูไมถึงสี่คนใหกระทําไดแตเฉพาะ 

การท่ีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได 

 

  มาตรา ๒๒๔  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดหรือดําเนินการใหมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือก

สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน และการออกเสียงประชามติ 

  (๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ใหเปนไปโดยสุจริตและ 

เท่ียงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย  เพ่ือการนี้  

ใหมีอํานาจสืบสวนหรือไตสวนไดตามท่ีจําเปนหรือท่ีเห็นสมควร 

  (๓) เม่ือผลการสืบสวนหรือไตสวนตาม (๒) หรือเม่ือพบเห็นการกระทําท่ีมีเหตุ 

อันควรสงสัยวาการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑) มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือการ 

ออกเสียงประชามติเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหมีอํานาจสั่งระงับ ยับยั้ง แกไขเปลี่ยนแปลง  

หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งใหดําเนินการเลือกตั้ง  

เลือก หรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งบางหนวย หรือทุกหนวย 

  (๔) สั่งระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือก

ตาม (๑) ไวเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูนั้นกระทํา

การหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอ่ืน ท่ีมีลักษณะเปนการทุจริต หรือทําใหการเลือกตั้งหรือ 

การเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  

  (๕) ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย 

  (๖) หนาท่ีและอํานาจอ่ืนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 



๗๖  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  ในการสืบสวนหรือไตสวนตาม (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให

กรรมการการเลือกตั้งแตละคนดําเนินการ หรือมอบหมายใหคณะบุคคลดําเนินการภายใตการกํากับ

ของกรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได 

  การใชอํานาจตาม (๓) ใหกรรมการการเลือกตั้งแตละคนซ่ึงพบเห็นการกระทํา

ความผิดมีอํานาจกระทําไดสําหรับหนวยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งท่ีพบเห็นการกระทําความผิด   

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 

  มาตรา ๒๒๕  กอนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถามีหลักฐาน 

อันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหมีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหมในหนวยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น  

ถาผูกระทําการนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือก แลวแตกรณี หรือรูเห็นกับการกระทํา

ของบุคคลอ่ืน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้นไวเปนการชั่วคราว

ตามมาตรา ๒๒๔ (๔) 

  คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนท่ีสุด 

 

  มาตรา ๒๒๖  เม่ือมีการดําเนินการตามมาตรา ๒๒๕ หรือภายหลังการประกาศผล

การเลือกตั้งหรือการเลือกแลว มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกผูใด

กระทําการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอ่ืน ใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ของผูนั้น  

  การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหนําสํานวนการสืบสวนหรือไตสวน 

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหลักในการพิจารณา และเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม  

ใหศาลมีอํานาจสั่งไตสวนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได 

  ในกรณีท่ีศาลฎกีาพิพากษาวาบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําความผิดตามท่ีถูกรอง  

ใหศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นเปนเวลาสิบป   

ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี 

  เม่ือศาลฎีกามีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาแลว ถาผูถูกกลาวหาเปนสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาท่ีจนกวาศาลฎีกาจะพิพากษาวา 

ผูนั้นมิไดกระทําความผิด และเม่ือศาลฎีกามีคําพิพากษาวาผูนั้นกระทําความผิด ใหสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันท่ีหยุดปฏิบัติหนาท่ี  

 

 



๗๗  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มิใหนับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงหยุดปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคสี่ 

เปนจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี 

  ใหนํามาตรานี้ใปใชบงัคับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

ดวยโดยอนุโลม แตใหอํานาจของศาลฎีกาเปนอํานาจของศาลอุทธรณ และใหคําสั่งหรือคําพิพากษา

ของศาลอุทธรณเปนท่ีสุด 

  การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณตามมาตรานี้ ใหเปนไปตาม

ระเบียบของท่ีประชุมใหญของศาลฎีกาซ่ึงตองกําหนดใหใชระบบไตสวนและใหดําเนินการโดยรวดเร็ว 

 

  มาตรา ๒๒๗  ในระหวางท่ีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเม่ือประกาศใหมีการออกเสียงประชามติ มีผลใชบังคับ   

หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เวนแตไดรับอนุญาตจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีท่ีจับในขณะกระทําความผิด 

  ในกรณีท่ีมีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด หรือจับ  

หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ใหรายงานตอประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน  

และใหประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได แตถาประธานกรรมการ 

การเลือกตั้งเปนผูถูกจับหรือคุมขัง ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาท่ีมีอยู 

เปนผูดําเนินการ 

 

สวนท่ี ๓ 

ผูตรวจการแผนดิน 

   
 

  มาตรา ๒๒๘  ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคนซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง

ตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซ่ึงไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

  ผูซ่ึงไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ และมีความรู 

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนา 

สวนราชการท่ีเทียบเทาหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเทียบไดไมต่ํากวากรมตามท่ีคณะกรรมการ 

สรรหาประกาศกําหนด โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวาหาป จํานวนสองคน  

และเปนผูมีประสบการณในการดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวายี่สิบป จํานวน 

หนึ่งคน  

 

  มาตรา ๒๒๙  ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันท่ี

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 



๗๘  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๓๐  ผูตรวจการแผนดินมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

  (๑) เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ีกอใหเกิดความเดือดรอน 

หรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ  

  (๒) แสวงหาขอเท็จจริงเม่ือเห็นวามีผูไดรับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม 

อันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหนาท่ีและอํานาจตามกฎหมาย 

ของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของใหขจัด 

หรือระงับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมนั้น 

  (๓) เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการท่ีหนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง

ครบถวนตามหมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ 

  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของไมดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจการ

แผนดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหผูตรวจการแผนดินแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ

เพ่ือพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรตอไป 

  ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเปนกรณีท่ีเก่ียวกับการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน ใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการตอไป 

 

  มาตรา ๒๓๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๒๓๐ ผูตรวจการแผนดิน 

อาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเม่ือเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้ 

  (๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  

ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

โดยไมชักชา  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใดของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอ 

ศาลปกครอง และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา  ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

สวนท่ี ๔ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   
 

  มาตรา ๒๓๒  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ประกอบดวยกรรมการจํานวนเกาคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  

จากผูซ่ึงไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 



๗๙  
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  ผูซ่ึงไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ มีความรู  

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร การบริหารราชการแผนดิน  

หรือการอ่ืนใดอันเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต และตองมีคุณสมบัติ 

อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ดวย 

  (๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดผีูพิพากษา  

อธิบดีศาลปกครองชั้นตน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแลว 

ไมนอยกวาหาป 

  (๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนา 

สวนราชการท่ีเทียบเทามาแลวไมนอยกวาหาป 

  (๓) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแลวไมนอยกวาหาป  

  (๔) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลยัในประเทศ

ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป และยังมีผลงานทางวิชาการเปนท่ีประจักษ 

  (๕) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ  

โดยประกอบวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวายี่สิบปนับถึงวันท่ีไดรับ 

การเสนอชื่อ และไดรับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองคกรวิชาชีพนั้น 

  (๖) เปนผูมีความรูความชํานาญและประสบการณทางดานการบริหาร การเงิน  

การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไมต่ํากวาผูบริหารระดับสูงของบริษัท

มหาชนจํากัดมาแลวไมนอยกวาสิบป 

  (๗) เคยเปนผูดํารงตําแหนงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมกันไมนอยกวาสบิป 

  การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ใหนับถึงวันท่ีไดรับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเขารับ

การสรรหา แลวแตกรณี 

 

  มาตรา ๒๓๓  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระการดํารง

ตําแหนงเจ็ดปนบัแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

  ในระหวางท่ีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนง

กอนวาระ และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ี

ตอไปได เวนแตจะมีกรรมการเหลืออยูไมถึงหาคน  

 

  มาตรา ๒๓๔  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีหนาท่ี 

และอํานาจ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ไตสวนและมีความเห็นกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน  



๘๐  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาท่ี หรือจงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจขัดตอ 

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

อยางรายแรง เพ่ือดําเนินการตอไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  (๒) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐาน 

ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ี 

ในการยุติธรรม เพ่ือดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต 

  (๓) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และเจาหนาท่ีของรัฐยื่นบัญชีทรัพยสิน 

และหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมท้ังตรวจสอบและเปดเผย 

ผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาว  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  (๔) หนาท่ีและอํานาจอ่ืนท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

  ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีจะตองจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ี 

มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม  ในกรณีจําเปนจะมอบหมายใหหนวยงาน 

ของรัฐท่ีมีหนาท่ีและอํานาจเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทน 

ในเรื่องท่ีมิใชเปนความผิดรายแรง หรือท่ีเปนการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐบางระดับ  

หรือกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีของหนวยธุรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติเปนผูดําเนินการสอบสวนหรือไตสวนเบื้องตนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 

ท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตก็ได 

 

  มาตรา ๒๓๕  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการ

กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

หรือผูวาการตรวจเงินแผนดินผูใดมีพฤติการณตามมาตรา ๒๓๔ (๑) ใหคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนขอเท็จจริง และหากมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเห็นวาผูนั้นมีพฤติการณหรือกระทําความผิดตามท่ีไตสวน  

ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (๑) ถาเปนกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง  

ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย  ท้ังนี้ ใหนําความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแก 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลม 



๘๑  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๒) กรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ใหสงสํานวนการไตสวนไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการ

ฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือดําเนินการอ่ืนตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  การไตสวนขอเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  เม่ือศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองประทับ

รับฟอง ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาท่ีจนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาหรือศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน  ในกรณีท่ีศาลฎีกาหรือ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณ

หรือกระทําความผิดตามท่ีถูกกลาวหา แลวแตกรณี ใหผูตองคําพิพากษานั้น 

พนจากตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติหนาท่ี และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น  

และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไมเกินสิบปดวยหรือไมก็ได 

  ผูใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไมวาในกรณีใด ผูนั้นไมมีสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 

หรือผูบริหารทองถ่ินตลอดไป และไมมีสิทธิดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ 

  ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษาวา 

ผูถูกกลาวหามีความผิดฐานร่ํารวยผิดปกติหรือทุจริตตอหนาท่ี ใหริบทรัพยสินท่ีผูนั้นไดมาจาก 

การกระทําความผิด รวมท้ังบรรดาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดมาแทนทรัพยสินนั้น  

ตกเปนของแผนดิน 

  การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง ใหนําสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เปนหลักในการพิจารณา และเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ใหศาลมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริง 

และพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได 

  ใหนํามาตรานี้มาใชบังคับแกกรณีท่ีบุคคลตามมาตรา ๒๓๔ (๓) จงใจไมยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินหรือหนี้สินอันเปนเท็จ

หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงท่ีมาแหง

ทรัพยสินหรือหนี้สินนั้นดวยโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 



๘๒  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๓๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ 

ท้ังสองสภา จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา  

หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหม่ืนคน มีสิทธิเขาชื่อกลาวหาวากรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นตอประธาน

รัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา 

ตามท่ีถูกกลาวหา ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผูไตสวนอิสระ 

จากผูซ่ึงมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ เพ่ือไตสวน 

หาขอเท็จจริง 

  คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หนาท่ีและอํานาจ วิธีการไตสวน ระยะเวลาการไตสวน 

และการดําเนินการอ่ืนท่ีจําเปนของคณะผูไตสวนอิสระ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

 

  มาตรา ๒๓๗  เม่ือดําเนินการไตสวนแลวเสร็จ ใหคณะผูไตสวนอิสระดําเนินการ 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ถาเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูลใหสั่งยุติเรื่อง และใหคําสั่งดังกลาวเปนท่ีสุด  

  (๒) ถาเห็นวาผูถูกกลาวหาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

อยางรายแรง ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย โดยใหนําความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม  

วรรคสี่ และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  (๓) ถาเห็นวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณตามท่ีถูกกลาวหา และมิใชกรณีตาม (๒)  

ใหสงสํานวนการไตสวนไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และใหนําความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

สวนท่ี ๕ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   
 

  มาตรา ๒๓๘  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน 

ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซ่ึงไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการ

สรรหา 

  ผูซ่ึงไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ มีความรู  

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบ

ภายใน การเงินการคลัง และดานอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอการตรวจเงินแผนดิน  ท้ังนี้ เปนเวลา 

ไมนอยกวาสิบป 



๘๓  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๓๙  กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดป 

นับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

 

  มาตรา ๒๔๐  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผนดิน 

  (๒) กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน 

  (๓) กํากับการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตาม (๑) และ (๒) และกฎหมายวาดวย 

วินัยการเงินการคลังของรัฐ 

  (๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเสนอแนะเก่ียวกับการใชจายเงินแผนดินใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมท้ังการใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐ 

ในการแกไขขอบกพรองเก่ียวกับการใชจายเงินแผนดิน 

  (๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ 

  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

  ผูถูกสั่งลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดไดภายในเกาสิบวันนับแต

วันท่ีไดรับคําสั่ง ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตองคํานึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผนดินและ

หลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินตาม (๑) และ (๒) ประกอบดวย 

 

  มาตรา ๒๔๑  ใหมีผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่งซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง

ตามคําแนะนําของวุฒิสภาโดยไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

  ผูวาการตรวจเงินแผนดินตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับ

กรรมการตรวจเงินแผนดนิ  

  ผูไดรับการเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตองไดรับความ

เห็นชอบจากวุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาท่ีมีอยู  

และใหนําความในมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๕ มาใชบังคับแก 

การแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินดวยโดยอนุโลม 

  การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผูวาการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

 

  มาตรา ๒๔๒  ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติหนาท่ีโดยเท่ียงธรรม เปนกลาง 

และปราศจากอคติท้ังปวงในการใชดุลพินิจ โดยมีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี้ 



๘๔  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๑) ตรวจเงินแผนดินตามนโยบายการตรวจเงินแผนดินและหลักเกณฑมาตรฐาน

เก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด และตามกฎหมายวาดวยวินัย

การเงินการคลังของรัฐ 

  (๒) ตรวจผลสมัฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใชจายเงินของหนวยงานของรัฐ  

  (๓) มอบหมายใหเจาหนาท่ีดําเนินการตาม (๑) และ (๒)  

  (๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตาม (๓) 

 

  มาตรา ๒๔๓  ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี  

โดยรับผิดชอบตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยธุรการ 

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

  วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการปฏิบัติหนาท่ีของผูวาการ 

ตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  

 

  มาตรา ๒๔๔  ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการใชจายเงินแผนดิน 

มีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาท่ี จงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติ 

แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  

และเปนกรณีท่ีผูวาการตรวจเงินแผนดินไมมีอํานาจจะดําเนินการใดได ใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน

แจงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ แลวแตกรณี เพ่ือทราบและดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป  

  ในการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหนวยงานอ่ืนตามท่ีไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเอกสารและ

หลักฐานท่ีผูวาการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบหรือจัดทําข้ึนเปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวน 

ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

หรือของหนวยงานอ่ืนนั้น แลวแตกรณี  

 

  มาตรา ๒๔๕  เพ่ือประโยชนในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก

การเงินการคลังของรัฐ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทําท่ีไมเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการเงินการคลังของรัฐ

อยางรายแรง ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเพ่ือพิจารณา 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเห็นพองดวยกับผลการตรวจสอบ 

ดังกลาว ใหปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ หากท่ีประชุมรวมเห็นพองกับผลการตรวจสอบนั้น ใหรวมกันมีหนังสือแจง 



๘๕  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยไมชักชา และใหเปดเผยผลการตรวจสอบ

ดังกลาวตอประชาชนเพ่ือทราบดวย  

 

สวนท่ี ๖ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

   
 

  มาตรา ๒๔๖  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประกอบดวยกรรมการ 

จํานวนเจ็ดคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซ่ึงไดรับการสรรหา 

  ผูซ่ึงไดรับการสรรหาตองมีความรูและประสบการณดานการคุมครองสิทธิ 

และเสรีภาพของประชาชน เปนกลางทางการเมือง และมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ  

  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันท่ี

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

  คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ท้ังนี้ บทบัญญัติเก่ียวกับการสรรหาตองกําหนดใหผูแทนองคกรเอกชน 

ดานสิทธิมนุษยชนมีสวนรวมในการสรรหาดวย  

 

  มาตรา ๒๔๗  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงท่ีถูกตองเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทุกกรณีโดยไมลาชา และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการปองกันหรือแกไข 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ตอหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของ 

  (๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ 

เสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพรตอประชาชน 

  (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมตลอดท้ังการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบยีบ หรือคําสั่งใด ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 

  (๔) ชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงท่ีถูกตองโดยไมชักชาในกรณีท่ีมีการรายงาน

สถานการณเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม 

  (๕) สรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 

  (๖) หนาท่ีและอํานาจอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



๘๖  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  เม่ือรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือขอเสนอแนะตาม (๓) ใหคณะรัฐมนตรี

ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไมอาจดําเนินการไดหรือตองใชเวลา 

ในการดําเนินการ ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบโดยไมชักชา 

  ในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึงความผาสุก

ของประชาชนชาวไทยและผลประโยชนสวนรวมของชาติเปนสําคัญดวย 

 

หมวด ๑๓ 

องคกรอัยการ 

   
 

  มาตรา ๒๔๘  องคกรอัยการมีหนาท่ีและอํานาจตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมาย 

  พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดย

รวดเร็ว เท่ียงธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง และไมใหถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง 

  การบริหารงานบคุคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืนขององคกรอัยการ 

ใหมีความเปนอิสระ โดยใหมีระบบเงินเดือนและคาตอบแทนเปนการเฉพาะตามความเหมาะสม  

และการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับพนักงานอัยการตองดําเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ 

ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยประธานกรรมการซ่ึงตองไมเปนพนักงานอัยการ และผูทรงคุณวุฒิ

บรรดาท่ีไดรับเลือกจากพนักงานอัยการ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวอยางนอยตองมีบุคคลซ่ึงไมเปน 

หรือเคยเปนพนักงานอัยการมากอนสองคน  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  กฎหมายตามวรรคสาม ตองมีมาตรการปองกันมิใหพนักงานอัยการกระทําการ 

หรือดํารงตําแหนงใดอันอาจมีผลใหการสั่งคดีหรือการปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามวรรคสอง  

หรืออาจทําใหมีการขัดกันแหงผลประโยชน  ท้ังนี้ มาตรการดังกลาวตองกําหนดใหชัดแจง 

และใชเปนการท่ัวไป โดยจะมอบอํานาจใหมีการพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปมิได 

 

หมวด ๑๔ 

การปกครองสวนทองถ่ิน 

   

 

  มาตรา ๒๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๑ ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน  ท้ังนี้ ตามวิธีการ 

และรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 



๘๗  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณ 

ของประชาชนในทองถ่ินและความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายได จํานวนและ 

ความหนาแนนของประชากร และพ้ืนท่ีท่ีตองรับผิดชอบ ประกอบกัน 

 

  มาตรา ๒๕๐  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทํา 

บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนา

อยางยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ท้ังนี้ ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 

  การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรใหเปนหนาท่ี 

และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการใด ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงตอง 

สอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกลาวอยางนอย 

ตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหนาท่ีและอํานาจ ตลอดจน 

งบประมาณและบุคลากรท่ีเก่ียวกับหนาท่ีและอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

  ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเปนหนาท่ีและ 

อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ  

หรือการมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ จะเปนประโยชนแกประชาชน 

ในทองถ่ินมากกวาการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการเอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จะรวมหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได  

  รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบ

ภาษีหรือการจัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน  ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอ  ในระหวางท่ียังไมอาจ

ดําเนินการได ใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปพลางกอน 

  กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

ตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การสงเสริม 

และสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ซ่ึงตองทําเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชน 

ของประเทศเปนสวนรวม การปองกันการทุจริต และการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ และตองมีบทบัญญัติ

เก่ียวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการกาวกายการปฏิบัติหนาท่ีของ

ขาราชการสวนทองถ่ินดวย 

 



๘๘  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๕๑  การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไป 

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงตองใชระบบคุณธรรมและตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปน 

ของแตละทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ การจัดใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกัน 

เพ่ือใหสามารถพัฒนารวมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดวยกันได 

 

  มาตรา ๒๕๒  สมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้ง  

  ผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน 

หรือในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ จะใหมาโดยวิธีอ่ืนก็ได แตตองคํานึงถึง 

การมีสวนรวมของประชาชนดวย  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ 

และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ซ่ึงตองคํานึงถึงเจตนารมณในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางท่ีบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญดวย 

 

  มาตรา ๒๕๓  ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน  

และผูบริหารทองถ่ินเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง 

มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  

 

  มาตรา ๒๕๔  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเขาชื่อ

กันเพ่ือเสนอขอบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินไดตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

หมวด ๑๕ 

การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 

  มาตรา ๒๕๕  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  

จะกระทํามิได 

 

  มาตรา ๒๕๖  ภายใตบังคับมาตรา ๒๕๕ การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ใหกระทําได

ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 



๘๙  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๑) ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  

หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 

หาหม่ืนคนตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย  

  (๒) ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตอรัฐสภา  

และใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 

  (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งข้ันรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและ

ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพ่ิมเติมนั้น ไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา ซ่ึงในจํานวนนี้ตองมีสมาชิกวุฒิสภา

เห็นชอบดวยไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

  (๔) การพิจารณาในวาระท่ีสองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยการออกเสียง 

ในวาระท่ีสองนี้ ใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ แตในกรณีท่ีเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม 

ท่ีประชาชนเปนผูเสนอ ตองเปดโอกาสใหผูแทนของประชาชนท่ีเขาชื่อกันไดแสดงความคิดเห็นดวย 

  (๕) เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เม่ือพนกําหนดนี้แลว 

ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามตอไป 

  (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามข้ันสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน

โดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการท่ีจะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา โดยในจํานวนนี้ตองมีสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองท่ีสมาชิกมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร 

หรือรองประธานสภาผูแทนราษฎร เห็นชอบดวยไมนอยกวารอยละยี่สิบของทุกพรรคการเมือง

ดังกลาวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบดวยไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด

เทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

  (๗) เม่ือมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แลว ใหรอไวสิบหาวัน แลวจึงนํา 

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนําความในมาตรา ๘๑  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  (๘) ในกรณีรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมเปนการแกไขเพ่ิมเติมหมวด ๑ บทท่ัวไป 

หมวด ๒ พระมหากษัตริย หรือหมวด ๑๕ การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับ 

คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับ 

หนาท่ีหรืออํานาจของศาลหรือองคกรอิสระ หรือเรื่องท่ีทําใหศาลหรือองคกรอิสระไมอาจปฏิบัติ 

ตามหนาท่ีหรืออํานาจได กอนดําเนินการตาม (๗) ใหจัดใหมีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย 

วาดวยการออกเสียงประชามติ ถาผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนญู 

แกไขเพ่ิมเติม จึงใหดําเนินการตาม (๗) ตอไป 



๙๐  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๙) กอนนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (๗) 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกท้ังสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวา

หนึ่งในสิบของสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา หรือของท้ังสองสภารวมกัน แลวแตกรณี  

มีสิทธิเขาชื่อกันเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี 

วารางรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดตอมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะตาม (๘)  และใหประธานแหงสภา 

ท่ีไดรับเรื่องดังกลาวสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่อง  ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

นายกรัฐมนตรีจะนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 

เพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยมิได  

 

หมวด ๑๖ 

การปฏิรปูประเทศ 

   
 

  มาตรา ๒๕๗  การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ตองดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมาย 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา 

อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุ 

กับการพัฒนาดานจิตใจ 

  (๒) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด 

ความเหลื่อมล้ํา 

  (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

  มาตรา ๒๕๘  ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล 

ดังตอไปนี้ 

  ก. ดานการเมือง  

      (๑) ใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 

ทางการเมืองรวมตลอดท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมือง 

โดยสุจริตท่ีแตกตางกัน และใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระ  

ปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด  
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      (๒) ใหการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได 

เพ่ือใหพรรคการเมืองพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนซ่ึงมีอุดมการณทางการเมือง

รวมกัน มีกระบวนการใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบอยางแทจริง 

ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผูมีความรูความสามารถ ซ่ือสัตยสุจริต  

และมีคุณธรรมจริยธรรม เขามาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม  

      (๓) มีกลไกท่ีกําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา

นโยบายท่ีมิไดวิเคราะหผลกระทบ ความคุมคา และความเสี่ยงอยางรอบดาน  

      (๔) มีกลไกท่ีกําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน  

      (๕) มีกลไกแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใตการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน 

      (๑) ใหมีการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการ

แผนดินและการจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน และเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกประชาชน  

      (๒) ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน

เพ่ือใหเปนระบบขอมูลเพ่ือการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน 

      (๓) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบรหิารงานของรฐัและ

แผนกําลังคนภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ โดยตองดําเนินการ 

ใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานท่ีแตกตางกัน 

      (๔) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให 

ผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนา 

ไดตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซ่ือสัตยสุจริต กลาตัดสินใจ 

และกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง โดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิด

สรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจ 

โดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา 

      (๕) ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย 

ตรวจสอบได และมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน  

  ค. ดานกฎหมาย 

      (๑) มีกลไกใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ  

ท่ีใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให

สอดคลองกับหลักสากล โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการ
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เพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน และไมสรางภาระแก

ประชาชนเกินความจําเปน เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

      (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนา 

ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรู มีนิติทัศนะ และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักกฎหมาย 

      (๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือให

ประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก และสามารถเขาใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดงาย 

      (๔) จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย  

  ง. ดานกระบวนการยุติธรรม 

      (๑) ใหมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม

ท่ีชัดเจน เพ่ือใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา และมีกลไกชวยเหลือประชาชน 

ผูขาดแคลนทุนทรัพยใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได รวมตลอดท้ังการสรางกลไกเพ่ือใหมีการบังคับ

การตามกฎหมายอยางเครงครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมในสังคม 

      (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวาง

พนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกฝายใหชัดเจนเพ่ือมิใหคดีขาดอายุความ และสรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติ

หนาท่ีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมท้ังกําหนดใหการ

สอบสวนตองใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตร และจัดใหมีบริการทางดานนิติวิทยาศาสตรมากกวา

หนึ่งหนวยงานท่ีมีอิสระจากกัน เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการในการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมีทางเลือก 

      (๓) เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรขององคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ในกระบวนการยุติธรรม ใหมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

      (๔) ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุง

กฎหมายเก่ียวกับหนาท่ี อํานาจ และภารกิจของตํารวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมาย

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันวาขาราชการ

ตํารวจจะไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้ง และโยกยาย และการ

พิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมท่ีชัดเจน ซ่ึงในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยาย 

ตองคํานึงถึงอาวุโสและความรูความสามารถประกอบกัน เพ่ือใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไดอยางมีอิสระ ไมตกอยูใตอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีของตน   
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  จ. ดานการศึกษา  

      (๑) ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ

การศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย 

      (๒) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก  

ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

      (๓) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 

และอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง  

ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสราง 

ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู 

      (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนได 

ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว 

โดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี  

  ฉ. ดานเศรษฐกิจ 

      (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือให

ประเทศชาติและประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมี

ภูมิคุมกันท่ีดี  

      (๒) สรางกลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

      (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ิมพูน

รายไดของรัฐดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดทําและการใชจาย

งบประมาณใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  

      (๔) สรางกลไกเพ่ือสงเสริมสหกรณและผูประกอบการแตละขนาด 

ใหมีความสามารถในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

และวิสาหกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังสรางกลไกเพ่ิมโอกาสในการทํางานและการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

  ช. ดานอ่ืน ๆ  

      (๑) ใหมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรมและยั่งยืน 

โดยคํานึงถึงความตองการใชน้ําในทุกมิติ รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ 

สภาพภูมิอากาศประกอบกัน 

      (๒) จัดใหมีการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม รวมท้ังการตรวจสอบ

กรรมสิทธิ์และการถือครองท่ีดินท้ังประเทศเพ่ือแกไขปญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองท่ีดิน 

อยางเปนระบบ  
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      (๓) จัดใหมีระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนดานอ่ืน ๆ ได 

      (๔) ปรับระบบหลกัประกันสุขภาพใหประชาชนไดรับสิทธิและประโยชนจาก 

การบริหารจัดการ และการเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

      (๕) ใหมีระบบการแพทยปฐมภูมิท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชน 

ในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

 

  มาตรา ๒๕๙  ภายใตบังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรปูประเทศ 

ตามหมวดนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  

ซ่ึงอยางนอยตองมีวิธีการจัดทําแผน การมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ข้ันตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ 

ปฏิรูปประเทศทุกดาน ซ่ึงตองกําหนดใหเริ่มดําเนินการปฏิรูปในแตละดานภายในหนึ่งปนับแต 

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดท้ังผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังวาจะบรรลุในระยะเวลาหาป  

  ใหดําเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใชบังคับภายใน 

หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

  ในระหวางท่ีกฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไมมีผลใชบังคับ ใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการปฏิรูปโดยอาศัยหนาท่ีและอํานาจท่ีมีอยูแลวไปพลางกอน 

 

  มาตรา ๒๖๐  ในการแกไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. ดานกระบวนการ

ยุติธรรม (๔) ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ประกอบดวย 

  (๑) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรมเปนท่ีประจักษ 

และไมเคยเปนขาราชการตํารวจมากอน เปนประธาน 

  (๒) ผูเปนหรือเคยเปนขาราชการตํารวจซ่ึงอยางนอยตองมีผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติรวมอยูดวย มีจํานวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เปนกรรมการ  

  (๓) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรมเปนท่ีประจักษ 

และไมเคยเปนขาราชการตํารวจมากอน มีจํานวนเทากับกรรมการตาม (๒) เปนกรรมการ 

  (๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด เปนกรรมการ 

  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต 

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

  เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคสองแลว ถาการแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาว 

ยังไมแลวเสร็จ ใหการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจดําเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ 

ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  มาตรา ๒๖๑  ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ใหมีคณะกรรมการ

ท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและ 

รางกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป 

  ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน 

นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และใหคณะกรรมการดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ 

และรางกฎหมายใหแลวเสร็จและเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในสองปนับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง  

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

  มาตรา ๒๖๒  ใหคณะองคมนตรีซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

 

  มาตรา ๒๖๓  ในระหวางท่ียังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติท่ีตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

๒๕๕๗ ยังคงทําหนาท่ีรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตอไป และใหสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทําหนาท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลําดับ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และใหสภานิติบัญญัติ

แหงชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติสิ้นสุดลงในวันกอนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก

ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปท่ีจัดข้ึนตามรัฐธรรมนูญนี้ 

  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แลว  

ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม รวมท้ังเหตุแหงการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามท่ีบัญญัติไว

สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังตอไปนี้ดวย 

  (๑) มาตรา ๙๘ ยกเวน (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 

  (๒) มาตรา ๑๐๑ ยกเวน 

       (ก) กรณีตาม (๖) เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับมาตรา ๙๘ ยกเวน (๓) (๑๒) (๑๓) 

(๑๔) และ (๑๕) 

       (ข) กรณีตาม (๗) เฉพาะในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนเจาหนาท่ี

ของรัฐท่ีปฏิบัติการตามหนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย และในสวนท่ี

เก่ียวกับมาตรา ๑๘๔ (๑) 

  (๓) มาตรา ๑๐๘ ยกเวน ก. คุณสมบัติตาม (๓) และ (๔) และ ข. ลักษณะตองหาม

ตาม (๑) (๒) และ (๗) แตเฉพาะกรณีตาม (๑) นั้น ไมรวมสวนท่ีเก่ียวกับมาตรา ๙๘ (๓) และ (๑๕)  
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  มิใหนํามาตรา ๑๑๒ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีของสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดท่ีหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง  

มิใหนํามาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ ขาราชการการเมืองท่ีตั้งข้ึนเพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ หรือเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ

หนาท่ีของคณะรักษาความสงบแหงชาติตามมาตรา ๒๖๕ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตาม

มาตรานี้ 

  ในระหวางท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา

ตามวรรคหนึ่ง ใหอํานาจของประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา 

ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

  ในระหวางท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง หากมีตําแหนงวางลง 

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจะนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงตั้งผูมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามวรรคสอง เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติแทนก็ได 

  เม่ือมีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแต 

จะไดพนจากตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศใช 

รัฐธรรมนูญนี้ 

 

  มาตรา ๒๖๔  ใหคณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผนดินอยูในวันกอนวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม

ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารับหนาท่ี และใหนําความในมาตรา ๒๖๓ 

วรรคสาม มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 

  รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แลว ตองไมมีลักษณะตองหาม

ตามท่ีบัญญัติไวสําหรับรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ ยกเวน (๖) เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับมาตรา ๙๘ 

(๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และตองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๗๐ ยกเวน (๓) และ (๔)  

แตในกรณีตาม (๔) เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และยกเวน

มาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑) 

  การดําเนินการแตงตั้งรัฐมนตรีในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ แตตองไมมีลักษณะตองหามตามวรรคสองดวย 
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  ใหนําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามดวยโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๒๖๕  ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีดํารงตําแหนงอยูในวันกอน 

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี 

ท่ีตั้งข้ึนใหมภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารับหนาท่ี 

  ในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบ 

แหงชาติและคณะรักษาความสงบแหงชาติยังคงมีหนาท่ีและอํานาจตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ และใหถือวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาวในสวนท่ี

เก่ียวกับอํานาจของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรักษาความสงบแหงชาติยังคง 

มีผลใชบังคับไดตอไป 

  ใหนําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูดํารงตําแหนงในคณะรักษาความสงบแหงชาติดวยโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๒๖๖  ใหสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปพลางกอน

เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกวาจะมีกฎหมายวาดวย 

แผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศท่ีตราข้ึนตามมาตรา ๒๕๙  

  เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติจะปรับเปลี่ยนโครงสรางหรือวิธีการทํางานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให 

การปฏิรูปประเทศตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีประสิทธิภาพมากข้ึนก็ได  

  ใหนําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดวยโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๒๖๗  ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญท่ีตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

 

 

 

 



๙๘  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พุทธศักราช ๒๕๕๙  อยูปฏิบัติหนาท่ีตอไป เพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ และเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

  (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร 

  (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

  (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

  (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง  

  (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

  (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

  (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

  (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ 

  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะจัดทํา 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวข้ึนใหมหรือแกไขเพ่ิมเติมก็ได  ท้ังนี้ เพ่ือให 

สอดคลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และตองมุงหมายใหมีการขจัดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และตองทําใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ และเม่ือสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ 

ท่ีเสนอตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเปนอันพนจากตําแหนง แตตอง 

ไมชากวาวันพนจากตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรา ๒๖๓ 

  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเกิดประสิทธิภาพ

และรวดเร็ว คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะขอใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้ง

กรรมการรางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเพ่ิมข้ึนก็ได แตรวมแลวตองไมเกินสามสิบคน 

  ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง เม่ือไดรับ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญแลว สภานิติบญัญัติ

แหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญแตละฉบับ  ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญใดไมแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบกับ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามท่ีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเสนอ  



๙๙  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  เม่ือสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

แลวเสร็จ ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ 

ท่ีเก่ียวของ และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา  ถาศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ 

ท่ีเก่ียวของ หรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ดังกลาวไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ใหแจงใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบ 

ภายในสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และใหสภานิติบัญญัติ

แหงชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหนึ่งมีจํานวนสิบเอ็ดคน ประกอบดวยประธาน 

ศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองคกรอิสระท่ีเก่ียวของ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

และกรรมการรางรัฐธรรมนูญซ่ึงคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมอบหมาย ฝายละหาคน  

เพ่ือพิจารณาแลวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง 

เพ่ือใหความเห็นชอบ  ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติไมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินสองในสาม 

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติไมถึงสองในสามดังกลาว  

ใหถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบตามรางท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ 

และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑  

  เพ่ือประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิใหกรรมการรางรัฐธรรมนูญดํารง

ตําแหนงทางการเมืองภายในสองปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงตามวรรคสอง  

 

  มาตรา ๒๖๘  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  

๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีผลใชบังคับแลว 

 

  มาตรา ๒๖๙  ในวาระเริ่มแรก ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 

สองรอยหาสิบคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

ถวายคําแนะนํา โดยในการสรรหาและแตงตั้งใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  

  (๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซ่ึงคณะรักษาความสงบ

แหงชาติแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูและประสบการณในดานตาง ๆ และมีความเปนกลาง

ทางการเมือง จํานวนไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสิบสองคน มีหนาท่ีดําเนินการสรรหาบุคคล 

ซ่ึงสมควรเปนสมาชิกวุฒิสภา ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  

      (ก) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดใหมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

ตามมาตรา ๑๐๗ จํานวนสองรอยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึง

สมาชิกวุฒิสภา โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ตามมาตรา ๒๖๘ ไมนอยกวาสิบหาวัน แลวนํารายชื่อเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ 



๑๐๐  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

      (ข) ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผูมีความรู

ความสามารถท่ีเหมาะสมในอันจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีของวุฒิสภาและการปฏิรูป

ประเทศมีจํานวนไมเกินสี่รอยคน ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากําหนด  

แลวนํารายชื่อเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท้ังนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จไมชากวา

ระยะเวลาท่ีกําหนดตาม (ก) 

      (ค) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติคัดเลือกผูไดรับเลือกตาม (ก) จากบัญชี

รายชื่อท่ีไดรับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหไดจํานวนหาสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสํารอง

จํานวนหาสิบคน โดยการคัดเลือกดังกลาวใหคํานึงถึงบุคคลจากกลุมตาง ๆ อยางท่ัวถึง และให

คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อท่ีไดรับการสรรหาตาม (ข) ใหไดจํานวนหนึ่งรอยเกาสิบสี่คนรวมกับ 

ผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ

ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนสองรอยหาสิบคน 

และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อท่ีไดรับการสรรหาตาม (ข) จํานวนหาสิบคน  ท้ังนี้ ใหแลว

เสร็จภายในสามวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ 

  (๒) มิใหนําความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะตองหาม (๖) ในสวนท่ีเก่ียวกับ 

การเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงไดรับสรรหาตาม  

(๑) (ข) และมิใหนําความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะตองหาม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑) และมาตรา  

๑๘๕ มาใชบังคับแกผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง 

  (๓) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาตินํารายชื่อบุคคลซ่ึงไดรับการคัดเลือก 

ตาม (๑) (ค) จํานวนสองรอยหาสิบคนดังกลาวข้ึนกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา 

โปรดกระหมอมแตงตั้งตอไป และใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนผูลงนามรับสนอง 

พระบรมราชโองการ 

  (๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีกําหนดหาปนับแตวันท่ีมีพระบรมราชโองการ

แตงตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแตวันท่ีมีพระบรมราชโองการแตงตั้ง ถามีตําแหนง 

วางลง ใหเลื่อนรายชื่อบุคคลตามลําดับในบัญชีสํารองตาม (๑) (ค) ข้ึนเปนสมาชิกวุฒิสภาแทน  

โดยใหประธานวุฒิสภาเปนผูดําเนินการและเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

สําหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง เม่ือพนจากตําแหนงท่ีดํารงอยูในขณะไดรับแตงตั้ง 

เปนสมาชิกวุฒิสภาก็ใหพนจากตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาดวย และใหดําเนินการเพ่ือแตงตั้งให 

ผูดํารงตําแหนงนั้นเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนงแทน  ใหสมาชิกวุฒิสภาท่ีไดรับแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงแทนตําแหนงท่ีวาง อยูในตําแหนงเทาอายุของวุฒิสภาท่ีเหลืออยู 

  (๕) ในระหวางท่ียังไมมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารอง 

ข้ึนเปนสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงท่ีวางตาม (๔) หรือเปนกรณีท่ีไมมีรายชื่อบุคคลเหลืออยู 

ในบัญชีสํารอง หรือไมมีผูดํารงตําแหนงท่ีเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง ไมวาดวยเหตุใด  

ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาท่ีมีอยู 



๑๐๑  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๖) เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ใหดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตาม

มาตรา ๑๐๗ ตอไป และใหนําความในมาตรา ๑๐๙ วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๒๗๐  นอกจากจะมีหนาท่ีและอํานาจตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว  

ใหวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหนาท่ีและอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติ  ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีแจงความคืบหนาในการดําเนินการตามแผน 

การปฏิรูปประเทศตอรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน 

  รางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  

ใหเสนอและพิจารณาในท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา  

  รางพระราชบัญญัติใดท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึน 

เพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหแจงใหประธานรฐัสภาทราบพรอมกับการเสนอ

รางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดแจงวาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือ

ดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

เห็นวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖  

การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา  

ของแตละสภา อาจเขาชื่อกันรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหวินิจฉัย การยื่นคํารองดังกลาว 

ตองยื่นกอนท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น 

แลวเสร็จ 

  เม่ือประธานรัฐสภาไดรับคํารองตามวรรคสาม ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่อง 

ตอคณะกรรมการรวม ซ่ึงประกอบดวยประธานวุฒิสภาเปนประธาน รองประธานสภาผูแทนราษฎร

คนหนึ่ง ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ผูแทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการ

สามัญคนหนึ่งซ่ึงเลือกกันเองระหวางประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะ  

เปนกรรมการ เพ่ือวินิจฉัย  

  การวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมตามวรรคสี่ใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ   

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมดังกลาวใหเปนท่ีสุด และใหประธานรัฐสภาดําเนินการไปตาม 

คําวินิจฉัยนั้น 

 

  มาตรา ๒๗๑  ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙   

การพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรยับยั้งไวตามมาตรา ๑๓๗ (๒)  

หรือ (๓) ใหกระทําโดยท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา ถารางพระราชบัญญัตินั้นเก่ียวกับ 

 

 



๑๐๒  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  (๑) การแกไขเพ่ิมเติมโทษหรือองคประกอบความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

หรือตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ 

เฉพาะเม่ือการแกไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลใหผูกระทําความผิดพนจากความผิดหรือไมตองรับโทษ 

  (๒) รางพระราชบัญญัติท่ีวุฒิสภามีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 

ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาท่ีมีอยูวามีผลกระทบตอการดําเนินกระบวนการยุติธรรม 

อยางรายแรง 

  มติของท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภาท่ีใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ 

ตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

ของรัฐสภา 

 

  มาตรา ๒๗๒  ในวาระเริ่มแรก เม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ตามมาตรา ๒๖๘ แลว หากมีกรณีท่ีไมอาจแตงตั้งนายกรัฐมนตรีจากผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ 

ท่ีพรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา ๘๘ ไมวาดวยเหตุใด และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเขาชื่อเสนอตอประธาน

รัฐสภาขอใหรัฐสภามีมติยกเวนเพ่ือไมตองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ 

ท่ีพรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา ๘๘  ในกรณีเชนนั้น ใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการประชุมรวมกัน

ของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีท่ีรัฐสภามีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภาใหยกเวนได ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการตามมาตรา 

๑๕๙ ตอไป โดยจะเสนอชื่อผูอยูในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา ๘๘ หรือไมก็ได  

 

  มาตรา ๒๗๓  ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ  

และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู 

ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป และเม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของท่ีจัดทําข้ึน

ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับแลว การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกลาว  ในระหวางเวลาท่ียังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีจัดทําข้ึน 

ตามมาตรา ๒๖๗ การพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงตอ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  

 

 



๑๐๓  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  ในระหวางท่ียังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามขอกําหนด 

ของศาลรัฐธรรมนูญท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยง 

ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

 

  มาตรา ๒๗๔  ใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนองคกรตามมาตรา  

๖๐ วรรคสาม และใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกลาวใหเปนไป 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือพิจารณาภายใน 

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

 

  มาตรา ๒๗๕  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง  

ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกฎหมายดังกลาวใชบังคับ 

 

  มาตรา ๒๗๖  ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระดําเนินการใหมีมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ หากดําเนินการ 

ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

พนจากตําแหนง 

  ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระพนจาก

ตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปตามวรรคหนึ่งใหนับแตวันท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระท่ีตั้งข้ึนใหมเขารับหนาท่ี และใหนําความในวรรคหนึ่ง 

มาใชบังคับแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระท่ีไดรับการแตงตั้ง 

ข้ึนใหมดวยโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๒๗๗  นอกจากท่ีบัญญัติไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะรัฐมนตรี

เสนอกฎหมายเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม  

ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  

 

 

 

 



๑๐๔  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  ในระหวางท่ียังไมมีการปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายใหเปนไปตามมาตรา ๑๙๖ 

มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการ 

ตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ ท่ีมีอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  

ทําหนาท่ีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการ

อัยการตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม แลวแตกรณี ไปพลางกอน 

  ในระหวางท่ียังไมมีการปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา  

๒๔๘ วรรคสี่ หามมิใหพนักงานอัยการดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

ในทํานองเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัทหรือกิจการอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงค 

มุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนท่ีปรึกษาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 

  มาตรา ๒๗๘  ใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหหนวยงานของรัฐท่ีคณะรัฐมนตรี

กําหนดดําเนินการใหจัดทํารางกฎหมายท่ีจําเปนตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓  

ใหแลวเสร็จและเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ และใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต 

วันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัตินั้น 

  ในกรณีท่ีมีหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวยงาน ใหคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ระยะเวลาท่ีแตละหนวยงานตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามความจําเปนของแตละหนวยงาน  

แตท้ังนี้เม่ือรวมแลวตองไมเกินสองรอยสี่สิบวันตามวรรคหนึ่ง 

  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลา

ตามวรรคสอง ใหคณะรัฐมนตรีสั่งใหหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นพนจากตําแหนง 

 

  มาตรา ๒๗๙  บรรดาประกาศ คําสั่ง และการกระทําของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติหรือของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ หรือท่ีจะออกใชบังคับตอไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไมวาเปนประกาศ คําสั่ง  

หรือการกระทําท่ีมีผลใชบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ  

ใหประกาศ คําสั่ง การกระทํา ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ คําสั่ง หรือการกระทํานั้น  

เปนประกาศ คําสั่ง การกระทํา หรือการปฏิบัติท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช

บังคับโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ตอไป การยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมประกาศหรือคําสั่งดังกลาว 

ใหกระทําเปนพระราชบัญญัติ เวนแตประกาศหรือคําสั่งท่ีมีลักษณะเปนการใชอํานาจทางบริหาร  

การยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมใหกระทําโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี 



๑๐๕  

 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  บรรดาการใด ๆ ท่ีไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช  

๒๕๕๙ วาเปนการชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมท้ังการกระทําท่ีเก่ียวเนื่องกับ 

กรณีดังกลาว ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 .............................................. 

         นายกรัฐมนตรี 

 


