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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ตราไว ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค ๒๕๔๐ พรรษา ปจจุบันสมัย จันทรคติ
นิยม พฤษภสมพัตสร อัสสยุชมาส ศุกลปกษ ทศมีดิถี สุริยคติกาล ตุลาคมมาส เอกาทสมสุรทิน
โสรวาร โดยกาลบริเฉท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศ
วา โดยที่ประเทศไทยไดมีรัฐธรรมนูญประกาศใชเปนหลักในการปกครองประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาเปนเวลากวาหกสิบหาปแลว ในชวง
ระยะเวลาดังกลาว ไดมีการยกเลิกและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แสดงวารัฐธรรมนูญยอม
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมแหงกาลเวลาและสภาวการณของบานเมือง รัฐธรรมนูญจะตอง
กําหนดกฎเกณฑสําคัญที่กระจางแจง ชัดเจน สามารถใชเปนหลักในการปกครองประเทศและเปน
แนวทางใน การจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
ได และโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ไดบัญญัติใหมี
สภารางรัฐธรรมนูญขึ้น ประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากรัฐสภาจํานวนเกาสิบเกาคน มี
หนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับเพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิรูปการเมือง และได
ท ร ง พ ร ะ ก รุ ณ า โ ป ร ด เ ก ล า โ ป ร ด ก ร ะ ห ม อ ม ใ ห ส ม า ชิ ก ส ภ า ร า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เ ข า
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระแสพระราชดํารัสเพื่อเปนสิริมงคลแกการทํางาน
ภายหลังจากนั้น สภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญโดยมีสาระสําคัญเปนการสงเสริมและ
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คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้โดยไดคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ และไดดําเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติ
ไว ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ แลว ทุกประการ
เมื่ อ รั ฐ สภาได พิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ส ภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ จั ด ทํ า ขึ้ น อย า ง
รอบคอบแลว ไดลงมติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย ใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดําริวา
สมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของรัฐสภา
จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไวใหใชแทนนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
ซึ่งไดตราไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ตั้งแตวันประกาศนี้เปนตนไป
ขอปวงชนชาวไทยจงรวมจิตรวมใจสมัครสโมสรเปนเอกฉันท ในอันที่จะปฏิบัติ
ตามและพิทักษรักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธํารงคงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตย
และ นํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์ พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพร แกอาณา
ประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมาสมดั่งพระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการ เทอญ
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรง เปนประมุข
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน
ประมุข ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความ
คุมครอง
มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูใน
ความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
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มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย
กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
มาตรา ๗ ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หมวด ๒
พระมหากษัตริย

มาตรา ๘ องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะ
ละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได
มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์
และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน
องคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้ง
ปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓ การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือการใหองคมนตรีพนจากตําแหนง
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
ใหประธานรัฐสภาเปน ผูลงนามรั บสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
องคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง
ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรี
อื่น หรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๔ องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อื่น
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ของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมือง
ใด ๆ
มาตรา ๑๕ กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
"ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรัก ภัก ดีต อ พระมหากษั ตริ ย และจะปฏิ บัติ ห น าที่ดว ยความซื่อสัตย สุจ ริ ต เพื่ อ ประโยชนข อง
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ"
มาตรา ๑๖ องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการ
ให พนจากตําแหนง
มาตรา ๑๗ การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษพน
จากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรง
บริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
เพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซึ่งสมควร
ดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความ
เห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปน
ผูสําเร็จ ราชการแทนพระองค
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๐ ในระหวา งที่ไ มมี ผูสํา เร็ จ ราชการแทนพระองค ต ามที่ บัญญั ติ ไ ว ใ น
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราว
ไปพลางกอน
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๑๙ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน
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ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง
หรือในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานองคมนตรีเปนการชั่วคราวไปพลางกอน
มาตรา ๒๑ กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตาม
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคําดังตอไปนี้
"ขาพเจา(ชื่ อผูปฏิญาณ)ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภั กดีตอพระมหากษัตริ ย
(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติ หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ"
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตาม
มาตรานี้
มาตรา ๒๒ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎ
มณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗
การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช
๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริประการใด ใหคณะ
องคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธานองคมนตรี
ดําเนินการแจงประธานรัฐสภาเพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการและเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปน
กฎหมายได
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยได
ทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตาม กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช
๒๔๖๗ แลว ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุม
รั ฐ สภาเพื่ อ รั บ ทราบและให ป ระธานรั ฐ สภาอั น เชิ ญ องค พ ระรั ช ทายาทขึ้ น ทรงราชย เ ป น
พระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง
พระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง ให คณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตามมาตรา
๒๒ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภาใหความ เห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนาม

๓๙๙

พระราชธิ ด าก็ ไ ด เมื่ อ รั ฐ สภาให ค วามเห็ น ชอบแล ว
ให ป ระธานรั ฐ สภาอั ญ เชิ ญ องค ผู สื บ
ราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชน
ทราบ
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง
มาตรา ๒๔ ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบ
ราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๓ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวางที่ได
แตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหวางเวลาที่ประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการแทน
พระองคนั้น ๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะไดประกาศ
อัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย
ในกรณี ที่ ผูสํา เร็จราชการแทนพระองคซึ่ง ไดรับการแต งตั้ง ไวแ ละเปนผูสํา เร็จ
ราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทํา
หนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราว ไปพลางกอน
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง หรือ
ทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐
วรรคสาม มาใชบังคับ
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยูในระหวางที่ไมมีประธานองคมนตรีหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูเลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหนาที่ประธาน
องคมนตรี หรือปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรค
สาม แลวแตกรณี

๔๐๐

หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองค ก รอื่ น ของรั ฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช บัง คั บ กฎหมายและการตีค วาม
กฎหมายทั้งปวง
มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตน
ไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยก
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว
และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบงั คับ
แก กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสทิ ธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่น
กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได

๔๐๑

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะ
กระทํามิได แตการลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการ
โหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิ และเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๓๒ บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใช
อยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนัก
กวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
มาตรา๓๓ ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือขําเลยไมมีความผิด
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได
มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง
การกล า วหรื อ ไขข า วแพร ห ลายซึ่ ง ข อ ความหรื อ ภาพไม ว า ด ว ยวิ ธี ใ ดไปยั ง
สาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือ
ความเปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน
มาตรา ๓๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย
ปกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคน
เคหสถานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกตั้งที่อยู
ภายในราชอาณาจักร
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว
การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมี
สัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได

๔๐๒

มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการ
กระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๓๘ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ
ลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในการใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่ถือศาสนา
นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น
มาตรา ๓๙ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ
พิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ
ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน
การสั่งปดโรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อลิดรอน
เสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได
การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ
สิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่
ประเทศอยูในภาวะการสงครามหรือการรบ แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามความในวรรคสอง
เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การใหเ งินหรื อทรัพ ยสินอยางอื่นอุ ดหนุนหนังสือพิมพ หรื อสื่อมวลชนอื่นของ
เอกชนรัฐจะกระทํามิได

๔๐๓

มาตรา ๔๐ คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน และวิทยุ
โทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ
ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และ
กํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การดํ า เนิ น การตามวรรคสองต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน สู ง สุ ด ของประชาชนใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน
สาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
มาตรา ๔๑ พนั ก งานหรื อ ลุ ก จ า งของเอกชนที่ ป ระกอบกิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใต
ขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือ
ลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๒ บุคคลยอมเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลัก
วิชาการ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
มาตรา ๔๓ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคการปกครองสวน
ทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ
ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของ
ประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูใน
ภาวะการสงครามหรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก

๔๐๔

มาตรา ๔๕ บุ ค คลย อ มมี เ สรี ภ าพในการรวมกั น เป น สมาคม สหภาพ สหพั น ธ
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรี ย บร อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน หรื อ เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห มี ก ารผู ก ขาดตั ด ตอนในทาง
เศรษฐกิจ
มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวม
ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุล และยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เพื่อสราง
เจตนารมณ ท างการเมื อ งของประชาชนและเพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การในทางการเมื อ งให เ ป น ไปตาม
เจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตอง
สอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของ
พรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยู
นั้ น จะขั ด ต อ สถานะและการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว า มติ ห รื อ ข อ บั ง คั บ ดั ง กล า วขั ด หรื อ แย ง กั บ
หลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ให
มติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป
มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหง
สิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๔๐๕

มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ
การได ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ การผั ง เมื อง
การส ง เสริ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ ม
การพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น
และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่
ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึง
ราคาที่ ซื้อขายกันตามปกติ การ ไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผู
ถูกเวนคืน
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนด
ระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท
การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคา
ทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภคการ ผังเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัด
ความไมเปนธรรมในการแขงขัน
มาตรา ๕๑ การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการ
สงครามหรือการรบหรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก
มาตรา ๕๒ บุ ค คลย อ มมี สิ ท ธิ เ สมอกั น ในการรั บ บริ ก ารทางสาธารณสุ ข ที่ ไ ด
มาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสีย
คาใชจาย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๔๐๖

การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย
จะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะกระทําได
การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคา
และทันตอเหตุการณ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๓ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐ
จากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม
เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยัง
ชีพ มีสิทธิไดรับความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๕ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอัน
เปนสาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และ
การไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง
สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมที่
จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความ
คุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
รวมทั้ ง ได ใ ห อ งค ก ารอิ ส ระซึ่ ง ประกอบด ว ยผู แ ทนองค ก ารเอกชนด า นสิ่ ง แวดล อ มและผู แ ทน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาด า นสิ่ ง แวดล อ ม ให ค วามเห็ น ประกอบก อ นมี ก ารดํ า เนิ น
การดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๕๗ สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมี องคการอิสระซึ่งประกอบดวยตัวแทน
ผูบริ โภคทําหนาที่ใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ และใหความเห็นในการ
กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค

๔๐๗

มาตรา ๕๘ บุ ค คลย อ มมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ทราบข อ มู ล หรื อ ข า วสาร สาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการ
เปดเผยขอมูลนั้น จะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอัน
พึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๙ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล จากหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินการ
โครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๐ บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของ
รัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๑ บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๒ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทํา หรือการ
ละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๓ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่ง
อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
มิได
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทํา
ดั ง กล า วย อ มมี สิ ท ธิ เ สนอเรื่ อ งให อั ย การสู ง สุ ด ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง และยื่ น คํ า ร อ งขอให ศ าล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดี
อาญาตอผูกระทําการดังกลาว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตาม
วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่ง ยุบพรรคการเมืองดังกลาวได

๔๐๘

มาตรา ๖๔ บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ พนักงานสวน
ทองถิ่น และพนักงานหรือลูกจางขององคการของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดในกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบท
บัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ
มาตรา ๖๕ บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไป
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๔
หนาที่ของชนชาวไทย

มาตรา ๖๖ บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๗ บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรา ๖๘ บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งไดยอม
เสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแจ ง เหตุ ที่ ทํ า ให ไ ม อ าจไปเลื อ กตั้ ง และการอํ า นวยความสะดวกในการไป
เลือกตั้งใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๙ บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญา
ทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๗๐ บุ ค คลผู เ ป น ข า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ า งของหน ว ยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น และเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการ
แกประชาชน
ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตาม
วรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง

๔๐๙

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผูบังคับบัญชา
ของบุคคลดังกลาวชี้แจงแสดงเหตุผลและขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองได
หมวด ๕
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

มาตรา ๗๑ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราชและบูรณภาพ
แหงอาณาเขต
มาตรา ๗๒ รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อพิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคงของ
รัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
มาตรา ๗๓ รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธ ศาสนาและศาสนาอื่น
สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุน
การนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
มาตรา ๗๔ รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการ
ปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค
มาตรา ๗๕ รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแก
ประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
รั ฐ ต อ งจั ด สรรงบประมาณให พ อเพี ย งกั บ การบริ ห ารงานโดยอิ ส ระของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ แผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๗๖ รัฐ ตองสงเสริมและสนั บสนุ นการมีสวนร วมของประชาชนในการ
กําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ
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มาตรา ๗๗ รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
มาตรา ๗๘ รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่ น พึ่งตนเองและตัด สิน ใจในกิจ การ
ท อ งถิ่ น ได เ อง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ท อ งถิ่ น และระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การตลอดทั้ ง
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัด
ที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น
มาตรา ๗๙ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มาตรา ๘๐ รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของ
หญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน
รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได
มาตรา ๘๑ รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม
ใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
มาตรา ๘๒ รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง
มาตรา ๘๓ รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
มาตรา ๘๔ รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหา
แหลงน้ําเพื่อเกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางทั่วถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิต
และการตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อ
วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
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มาตรา ๘๕ รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณ
มาตรา ๘๖ รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทั้ง
คาตอบแทน แรงงานใหเปนธรรม
มาตรา ๘๗ รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับ
ดูแล ใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรง
และทางออม รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลอง
กับ ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปน
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมี
การสาธารณูปโภค
มาตรา ๘๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย
และ การกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหาร
ราชการแผนดินตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินให
เปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไว ในหมวดนี้ และตองจัดทํารายงานแสดงผล
การดําเนินการรวมทั้งปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๘๙ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหรัฐจัดใหมีสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ตองให
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช
องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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หมวด ๖
รัฐสภา

สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๙๐ รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๙๑ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปน
รองประธานรัฐสภา
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภาแทน
ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินกิจการ
ของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ
ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลางในการ
ปฏิบัติหนาที่
รองประธานรัฐสภามีอํานาจหน าที่ตามที่บัญญัติไ วในรัฐธรรมนูญนี้และตามที่
ประธานรัฐสภามอบหมาย
มาตรา ๙๒ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตรา
ขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
มาตรา ๙๓ ร างพระราชบัญญัติห รือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบ
วันนับแตวันที่ ไดรับรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ
เปนกฎหมายได
มาตรา ๙๔ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลว
มิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตองปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญนั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัติหรือ
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ขึ้ น ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย มิ ไ ด ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธยพระราชทานคื น มาภายในสามสิ บ วั น
ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
มาตรา ๙๕ บุ ค คลจะเป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาใน
ขณะเดียวกันมิได
มาตรา ๙๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน
สิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตน
เปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๘ (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๓๓ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) แลวแต
กรณี และใหประธานแห งสภาที่ได รับคํ ารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรั ฐธรรมนู ญเพื่อวินิจ ฉัยวา
สมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยัง
ประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๗ การออกจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่สมาชิก
รวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นกอนที่สมาชิกผูนั้นออกจาก
ตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
แลวแตกรณี เวนแตในกรณีที่ออกจากตําแหนงเพราะเหตุที่ผูนั้นไดรับเลือกตั้งมาโดยไมชอบดวย
กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ใหคืนเงินประจํา ตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่ผูนั้นไดรับมาเนื่องจากการดํารง
ตําแหนงดังกลาว

๔๑๔

สวนที่ ๒
สภาผูแทนราษฎร

มาตรา ๙๘ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน โดยเปน
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๙๙ จํานวนหนึ่งรอยคน และสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ จํานวนสี่รอยคน
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู
มาตรา ๙๙ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น
โดยใหเลือกบัญชี รายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหพรรคการเมืองจัดทําขึ้นพรรค
การเมืองละหนึ่งบัญชี ไมเกินบัญชีละหนึ่งรอยคน และใหยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนวัน
เปดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะตอง
(๑) ประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ อยางเปนธรรม
(๒) ไมซ้ํากับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่นจัดทําขึ้น และไมซ้ํากับรายชื่อของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ และ
(๓) จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข
มาตรา ๑๐๐ บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละหา
ของจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ใหถือวาไมมีผูใดในบัญชีนั้นไดรับเลือกตั้ง และมิใหนํา
คะแนนเสียงดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหาสัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสอง
วิธีคํานวณสัดสวนคะแนนเสียงที่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแตละพรรคไดรับ
อันจะถือวาบุคคลซึ่งมีรายชื่ออยูในบัญชีของพรรคการเมืองนั้นไดรับเลือกตั้งตามสัดสวนที่คํานวณ
ได ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

๔๑๕

ใหถือวาผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือง
ไดรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับจากหมายเลขตนบัญชีลงไปตามจํานวนสัดสวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่คํานวณไดสําหรับบัญชีรายชื่อนั้น
มาตรา ๑๐๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๙ (๑) ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทําใหในระหวางอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไมถึงหนึ่ง
รอยคน ใหสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๐๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบง
เขตเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเขตละหนึ่งคน
การคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหคํานวณจากจํานวนราษฎร
ทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวย
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสี่รอยคน
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัดจะพึงมี ใหนําจํานวนราษฎรตอ
สมาชิกหนึ่งคนที่คํานวณไดตามวรรคสองมาเฉลี่ยจํานวนราษฎรในจังหวัดนั้น จังหวัดใดมีราษฎรไม
ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตามวรรคสอง ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด
นั้นไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหมีสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่ง
คน
เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตามวรรคสามแลว ถา
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังไมครบสี่รอยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณตาม
วรรคสามมากที่สุด ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่ม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณตามวรรคสาม
ในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวนสี่รอยคน
มาตรา ๑๐๓ จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินหนึ่งคน ให
ถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหนึ่งคน
ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งมีจํานวนเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี โดยจัด
ใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคน
จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่งเขต ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต
ละเขตใหติดตอกัน และตองใหจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน

๔๑๖

มาตรา ๑๐๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้นเพียงบัญชีเดียว และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งคน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งซึ่งวางลงตามมาตรา ๑๑๙ (๒) ใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได
หนึ่งคน
การเลือกตั้ง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในแตละเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการนับคะแนนทุกหนวยเลือกตั้งรวมกันและ
ประกาศผลการนับคะแนนโดยเปดเผย ทั้งนี้ ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียวในเขต
เลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เวนแตเปนกรณีที่มีความจําเปนเฉพาะทองที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดเปนอยางอื่นก็ได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติใน กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
การนับคะแนนและการประกาศคะแนนที่บัญชีรายชื่อแตละบัญชีไดรับในแตละ
เขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ ให นําบทบัญญัติวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๕ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติ
ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับ
ถึงวันเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียน
บาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมี
ถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร ยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาบัญญัติ
มาตรา ๑๐๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิเลือกตั้ง คือ
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

๔๑๗

(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๗ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากว าปริญญาตรีห รือเทียบเทา เวนแตเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
(๔) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน
(๕) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ ดวย คือ
(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข)เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดนั้น
(ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา
(จ) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองป
มาตรา ๑๐๘ พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด จะสงไดคนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น
มาตรา ๑๐๙ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาแทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล

๔๑๘

(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป
ในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๐) เปนสมาชิกวุฒิสภา
(๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๑๒) เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๙๕
(๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไม
พนกําหนดหาปนับแตวันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น ทั้งนี้
นอกจากขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรี
(๒) ไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
เขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
ในลักษณะดังกลาว
(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติ
กับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับใน

๔๑๙

กรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน ในกรณีที่ดํารงตําแหนงขาราชการ
การเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรี
มาตรา ๑๑๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมใชสถานะหรือ ตําแหนงการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง
และเลื่อน ขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๑๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๑๓ เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนไปดวยความสุจริต
และเที่ยงธรรม ใหรัฐสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) จัดที่ปดประกาศและที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเปน
ของรัฐ
(๒) พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
(๓) จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหแกพรรค
การเมือง
(๕) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
การดําเนินการตาม (๑) (๔) และ (๕) โดยผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือ
บุคคลอื่นนอกจากรัฐ จะกระทํามิได
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตองให
โอกาสโดยเทาเทียมกัน
มาตรา ๑๑๔ อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๕ เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตรา
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตอง

๔๒๐

กําหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้ง
นั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๑๖ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร
เพื่อให มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้นตอง
กําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน
มาตรา ๑๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๗
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
(๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑
(๗) ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเปน
สมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออก
หรือพรรคการเมืองมีมติ เวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ใหถือวาสมาชิก
ภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมี
ลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของ
พรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
(๙) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิกของ

๔๒๑

พรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง ในกรณีเชนนี้ใหถือวา
สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น
(๑๐) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือศาล
รัฐธรรมนูญมี คําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิก
ภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แลวแตกรณี
(๑๑) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มี
กําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร
(๑๒) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม (๗) ใหมีผลในวันถัดจาก
วันที่ ครบสามสิบวันนับแตวันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง
มาตรา ๑๑๙ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในบัญชีรายชื่อ
ที่พรรคการเมืองใดจัดทําขึ้นตามมาตรา ๙๙ ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง ใหผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
นั้นในลําดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน
(๒) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตาม มาตรา ๑๐๒ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทน
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่ง
รอย แปดสิบวัน
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๑) ใหเริ่มตั้งแตวันถัด
จากวันที่ ผูเขามาแทนนั้นไดรับการประกาศชื่อ สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขา
มาแทนตาม (๒) ใหเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทน
นั้นใหอยู ในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู
มาตรา
๑๒๐ ภายหลั ง ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ข า บริ ห ารราชการแผ น ดิ น แล ว
พระมหากษั ต ริ ย จ ะทรงแต ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรผู เ ป น หั ว หน า พรรคการเมื อ งในสภา
ผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวนมากที่สุดใน
บรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
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จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรในขณะแตงตั้ง เปนผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร
ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไวตาม
วรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับเสียงสนับสนุนขางมาก
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้น มิไดดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตงตั้ง
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติดังกลาว
ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณี
เชนนี้พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง
สวนที่ ๓
วุฒิสภา

มาตรา ๑๒๑ วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจํานวนสองรอยคน
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมิไดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๒๒ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหใชเขตจังหวัด เปนเขตเลือกตั้ง
การคํานวณเกณฑจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่แตละจังหวัดจะพึงมี ใหคํานวณตามวิธีที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งคน
การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวาหนึ่งคน ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ได
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับจนครบจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีไดในจังหวัดนั้น เปนผูไดรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๒๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ มาใชบังคับกับ
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม
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มาตรา ๑๒๕ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภา
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๐๗ (๕)
มาตรา ๑๒๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
(๑) เปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง
(๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพน
จากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๓) เปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ในอายุของ
วุฒิสภาคราวกอนการสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
มาตรา ๑๒๗ สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่นมิได
บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกิน
หนึ่งป เวนแตสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑) จะเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น
มิได
มาตรา ๑๒๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับกับการ
กระทําอันตองหามของสมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑและวิธีการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาให เ ป น ไปตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อประโยชนในการแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งโดยเทาเทียมกัน ใหรัฐดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับ
เลือกตั้ง
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(๒) พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งไปใหผูมี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
(๓) จัดหาสถานที่ และจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน เพื่อแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
การแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งโดยผูสมัครรับเลือกตั้งเองหรือบุคคลอื่นจะกระทําได
เฉพาะเทาที่มีบั ญญัติไ วในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว าดวยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเทานั้น
มาตรา ๑๓๐ อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๓๑ เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้ง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งตองกําหนดเปนวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๑๖๘ ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ดํารงตําแหนง
อยูในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับ
เลือกตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๑๓๒ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๓๓ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒๕
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒๖
(๖) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒๗
(๗) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒๘
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือศาล
รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจาก สมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิก
ภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แลวแตกรณี
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(๙) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มี
กําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๑๐) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓๔ เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกตามอายุของวุฒิสภา ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของวุฒิสภาจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู
มาตรา ๑๓๕ ในการพิจารณาเลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ ให
บุคคลดํารงตําแหนงใดตาม มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗
มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา
๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒ ใหวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ
และความประพฤติของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริง
และ พยานหลักฐานอันจําเปน แลวรายงานตอวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนด
ในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา
สวนที่ ๔
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๑๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมี ความ
เปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๗ กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเสนอชื่อ
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(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะ
หาปกอนดํารงตําแหนง
(๗) ไมเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๑๓๘ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจํานวนสิบคน ซึ่งประกอบดวย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปน
นิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน ทําหนาที่พิจารณาสรรหาผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนหาคน เสนอตอประธาน
วุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อดังกลาว
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู
(๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง
จํานวน หาคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
นั้น
(๓) การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่
ทําใหตองมีการเลือกบุคคลให ดํารงตําแหนงดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไม
อาจเสนอชื่ อไดภายในเวลาที่ กําหนด หรือไมอาจเสนอชื่อได ครบจํ านวนภายในเวลาที่กําหนด
ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจํานวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ครบ
กําหนดตองเสนอชื่อตาม (๑)
(๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผูไดรับการเสนอชื่อตาม
(๑) (๒) และ (๓) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ใหหาคนแรกซึ่งไดรับคะแนนสูงสุด
และมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปน
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กรรมการการเลือกตั้ง แตถาจํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวมีไมครบหาคน ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือก
ในคราวแรกนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และใน
กรณีนี้ ใหถือวาผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบหาคน เปนผูไดรับเลือกให
เปนกรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ถามีผูไดคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับ
เลือกเกินหาคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใด เปนผูไดรับเลือก
(๕) ใหผูไดรับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และใหประธานวุฒิสภานําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป
มาตรา ๑๓๙ กรรมการการเลือกตั้งตอง
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
สวนทองถิ่น
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุง
หาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรับความยินยอมของ
ผูนั้น ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อผูนั้นไดลาออกจากตําแหนงตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
หรือแสดงใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่
กําหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง และใหนําบทบัญญัติมาตรา
๑๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๐ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนง เจ็ดปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพนจาก ตําแหนงตามวาระ ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการการเลือกตั้งซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๑๔๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการการเลือกตั้งพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓๗ หรือ มาตรา ๑๓๙
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(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได
มาตรา ๑๔๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๓๙ และใหประธานรัฐสภาสง
คํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวากรรมการการเลือกตั้งผูนั้นพนจากตําแหนงหรือไม
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยัง
ประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการการ
เลือกตั้งดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๓ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงตามวาระพรอมกัน
ทั้งหมด ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๓๘ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่มีการพนจากตําแหนง
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ใหนํามาตรา ๑๓๘ มาใชบังคับกับการสรรหาและการเลือกกรรมการการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางนั้นโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ใหเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งตอประธาน
วุฒิสภา
เปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนง และใหวุฒิสภามีมติ เลือก ทั้งนี้ ให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่มีการพนจากตําแหนง และใหผูไดรับเลือกอยู
ในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๔๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภา ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง
มาตรา ๑๔๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายตาม
มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
(๒) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนตาม
กฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
(๓) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่
เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
(๔) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวย
เลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียง
ประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเปนไปโดย สุจริตและเที่ยงธรรม
(๕) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เ กี่ ย วข อ งจากบุ ค คลใด หรื อเรี ย กบุ ค คลใดมาให ถ อยคํ า ตลอดจนขอให ศ าล พนัก งานอั ย การ
พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนว ยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัย ชี้ขาด
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผูแทนองคการ
เอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย
มาตรา ๑๔๖ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งการตามมาตรา ๑๔๕
มาตรา ๑๔๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อหา
ขอเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับ
เลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดคานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยไม
ถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย
(๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ผูใดไดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริต
เพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรค
การเมืองใดไดกระทําลงไป ทั้งนี้ อันเปนการฝาฝนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการออกเสียงประชามติมิไดเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมาย หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งใดเปนไปโดย
ไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งตองพิจารณา
วินิจฉัย สั่งการโดยพลัน
มาตรา ๑๔๘ ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศใหมีการออกเสียงประชามติ มีผลใชบังคับ หามมิใหจับ คุม
ขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปทําการสอบสวน เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด
ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด หรือจับ หรือคุมขัง
กรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได
สวนที่ ๕
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง

มาตรา ๑๔๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชน
ชาวไทย และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๑๕๐ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง
ปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี้
"ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต เพื่อประโยชนสวนรวม ของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ"
มาตรา ๑๕๑ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่งและ
รองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้น ๆ ตามมติ
ของสภา
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มาตรา ๑๕๒ ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุ
ของสภาหรือมีการยุบสภา
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันเลือกประธานและ
รองประธานวุฒิสภาใหม
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานและรองประธานวุฒิสภา
ยอมพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
(๒) ลาออกจากตําแหนง
(๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือขาราชการการเมืองอื่น
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
มาตรา ๑๕๓ ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ดําเนิน
กิจการของสภานั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมาย
และ ปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทําหนาที่แทน ตองวางตนเปน
กลางในการปฏิบัติหนาที่
มาตรา ๑๕๔ เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและ
รองประธานวุฒิสภาไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานใน
คราวประชุมนั้น
มาตรา ๑๕๕ การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาจึงจะเปนองคประชุม
เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ สภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได
มาตรา ๑๕๖ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมาก เปนประมาณ เวน
แตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมีการ
บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่ที่ประชาชน
อาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออก เสียงลงคะแนนเปนการลับ
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การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด ให
กระทําเปนการลับ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมีอิสระและไม
ถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด
มาตรา ๑๕๗ ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง
ลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทาง
ใดมิได
เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมที่มีการ
ถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือ วิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพง
ตอบุคคลอื่น ซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น
ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่อาจเปนเหตุใหบุคคลอื่นซึ่งมิใช
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมีการโฆษณาคํา
ชี้แจงตามที่บุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับการประชุมของ
สภานั้น ทั้งนี้ โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟองคดีตอศาล
มาตรา ๑๕๘ เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผู
โฆษณารายงานการประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี
และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน
ที่ไดรับอนุญาตจากประธานแหงสภานั้น ดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการ
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมครั้งแรก
ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป สวน
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ นิติบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด ในกรณีที่การเริ่มประชุมครั้ง
แรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมถึงหนึ่งรอยหาสิบวัน จะไมมีการประชุมสมัยสามัญ
นิติบัญญัติสําหรับปนั้นก็ได
ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ใหรัฐสภาดําเนินการประชุมไดเฉพาะกรณีที่
บัญญัติไวในหมวด ๒ หรือการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญการอนุมัติพระราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การใหความ
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เห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง การถอดถอน
บุคคลออกจากตําแหนง การตั้งกระทูถาม และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติ
ใหพิจารณาเรื่องอื่นใดดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสอง
สภา
มาตรา ๑๖๐ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอย
ยี่สิบวัน แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน จะกระทําไดแต
โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๖๑ พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรงปดประชุม
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุม
สามัญทั่วไปครั้งแรกตาม มาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็
ได
มาตรา ๑๖๒ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได
มาตรา ๑๖๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
ทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุม รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได
คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานรัฐสภา
ให ป ระธานรั ฐ สภานํ า ความกราบบั ง คมทู ล และลงนามรั บ สนองพระบรมราช
โองการ
มาตรา ๑๖๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๓ การเรียกประชุม การขยาย เวลาประชุม และ
การ ปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๕ ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปน
ผูตองหาในคดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระทําความผิด
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ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทํา
ความผิดใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และประธานแหงสภาที่ผูนั้น
เปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได
มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใน
คดีอาญา ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมมิได
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดีอันเกี่ยวกับกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมืองแตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํากอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภา
ใดสภาหนึ่ง ยอมเปนอันใชได
มาตรา ๑๖๗ ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ถูกคุมขังในระหวาง
สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแต
กรณี ตองสั่งปลอยทันทีถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ
คําสั่งปลอยตามวรรคหนึ่งใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม
มาตรา ๑๖๘ ในระหว า งที่ อ ายุ ข องสภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงหรื อ สภา
ผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๒๓ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา
(๒) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่เลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนํา หรือใหความ
เห็นชอบ ใหบุคคลดํารงตําแหนงใด ตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา
๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗
มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒
(๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนง
มาตรา ๑๖๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๐ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ จะเสนอได ก็ แ ต โ ดยสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ คณะรั ฐ มนตรี
แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของ
นายกรัฐมนตรี
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การเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะกระทําไดเมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสังกัด
มีมติใหเสนอได และตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวายี่สิบคนรับรอง
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ตอไปนี้
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอัน
เกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจาย
ของแผนดิน
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(๔) เงินตรา
ในกรณี ที่ เ ป น ที่ ส งสั ย ว า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี
หรื อ ไม ใ ห เ ป น อํ า นาจของที่ ป ระชุม ร ว มกั น ของประธานสภาผู แ ทนราษฎร
และประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีก ารประชุมรว มกันเพื่อพิจารณากรณีตาม
วรรคสี่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว
มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสี่ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๗๐ ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหาหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กําหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แหง
รัฐธรรมนูญนี้
คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๑๗๑ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอและในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไขเพิ่มเติม และประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไข
เพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
สั่ง ระงั บการพิจ ารณาไวก อน
และภายในสิบหาวั น นับ แตวัน ที่มีกรณีดัง กลาว ให ประธาน
สภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปใหที่
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ประชุ ม ร ว มกั น ของประธานสภาผู แ ทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ของ
สภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย ถาที่ประชุมรวมกันวินิจฉัยวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําให
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น มี ลั ก ษณะเป น
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
ไมใหคํารับรอง ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
มาตรา ๑๗๒ รางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให
เสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน
มาตรา ๑๗๓ รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบายที่แถลงตอ
รัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ วาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน หรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ใด หากสภาผูแทนราษฎรมีมติไมใหความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็น
ชอบไมถึง กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู คณะรัฐมนตรีอาจขอให
รัฐสภาประชุมรวมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบ ใหตั้งบุคคลซึ่งเปน
หรือมิไดเปนสมาชิกของแตละสภามีจํ านวนเทากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกั น
เปนคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
และให ค ณะกรรมาธิ ก ารร ว มกั น ของรั ฐ สภารายงานและเสนอ
ร า งพระราชบั ญญั ติ ห รื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ไ ด พิ จ ารณาแล ว ต อ รั ฐ สภา
ถารัฐสภามีมติเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ ถารัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบ ใหรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนเปนตกไป
มาตรา ๑๗๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามมาตรา ๑๗๒ และลงมติ
เห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ เสนอมานั้นใหเ สร็จภายในหกสิบวัน แต ถารางพระราชบัญญัติ หรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตองพิจารณาให
เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษซึ่งตอง
ไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันที่
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมาถึงวุฒิสภา

๔๓๗

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตาม มาตรา ๑๗๗
ถ า วุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบใน
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ สนอไปนั้ น เป น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วด ว ยการเงิ น คํ า แจ ง ของประธานสภา
ผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด
ในกรณี ที่ประธานสภาผูแ ทนราษฎรมิไ ดแจ งไปวารางพระราชบัญญัติห รือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวาราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
การเงิน
มาตรา ๑๗๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแลว
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัติหรือ
และส ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร า ง
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ไว ก อ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการ
แกไขเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ ถาเปนกรณีอื่น ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือ
มิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้น ๆ มีจํานวนเทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบเปน
คณะกรรมาธิ ก ารร ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกันรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง
ถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ ถาสภาใดสภาหนึ่งไม
เห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไวกอน

๔๓๘

คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติห รือร างพระราชบั ญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญได และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวใน มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ใหคุมครอง
ถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหนําบทบัญญัติมาตรา
๑๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๖ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
ตองยับยั้งไวตามมาตรา ๑๗๕ นั้น สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอย
แปดสิบวันไดลวงพนไปนับแตวันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น คืนไปยังสภาผูแทนราษฎร สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๒) และนับแต
วันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๓) ในกรณีเชนวานี้
ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียง
มากกว า กึ่ง หนึ่ง ของจํา นวนสมาชิก ทั้ง หมดเทา ที่มีอ ยูข องสภาผู แ ทนราษฎรแล ว
ใหถื อว า
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓
ถารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้ นพิจารณาใหมไ ดทันที ในกรณีเช นวานี้ ถาสภา
ผูแทนราษฎรลงมติยืน ยัน รางเดิมหรื อรางที่คณะกรรมาธิการรว มกั นพิจารณาดวยคะแนนเสีย ง
มากกวากึ่งหนึ่ งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่ มีอยูของสภาผูแ ทนราษฎรแล ว ใหถือร าง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา และใหดําเนินการตอไป ตามมาตรา ๙๓
มาตรา ๑๗๗ ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดตามมาตรา ๑๗๕ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกัน
กับหลักการของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไวมิได
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอหรือสงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของราง

๔๓๙

พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว ให ประธานสภา
ผู แ ทนราษฎรหรื อ ประธานวุ ฒิ ส ภาส ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ ดั งกล าวให ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐ ธรรมนูญวิ นิจฉัย วาเป นราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกัน
กับหลักการของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว ให
รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
มาตรา ๑๗๘ ในกรณี ที่ อ ายุ ข องสภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น อายุ ล งหรื อ มี ก ารยุ บ สภา
ผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบ รัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิได
พระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
ในกรณี ที่ อ ายุ ข องสภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงหรื อ มี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายในหกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
หลั งการเลือ กตั้งทั่ วไป และรัฐ สภามี มติเ ห็นชอบดว ย
แตถา คณะรัฐมนตรีมิไ ด รองขอภาย
ในกําหนดเวลาดั งกล าว ให รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ หรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
การพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร า งพระราชบั ญ ญั ติ
หรื อ ร า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตอไปตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับการ
ประชุมรัฐสภา
มาตรา ๑๗๙ งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถา
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันงบประมาณใหม ใหใชกฎหมาย
วาดวย งบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน
มาตรา ๑๘๐ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร

๔๔๐

ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่
กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น และให
เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา
ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพิ่มเติมใด ๆ
มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น ใน
กรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตาม มาตรา ๙๓
ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบั ญญัติมาตรา
๑๗๖ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรบัญญัติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติ
ไดในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสงใชตนเงินกู
(๒) ดอกเงินเงินกู
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรหรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได
ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตาม
วรรคหก ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณา
วินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการ
กระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหก ใหการเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป
มาตรา ๑๘๑ การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวา
ดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ
หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้งงบประมาณรายจายชดใชใน
พระราชบั ญ ญั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ย
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม
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หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป หรือเวนแต เปนกรณีตามมาตรา
๒๓๐ วรรคสอง
มาตรา ๑๘๒ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๘๓ สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถาม
รัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นวา เรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน
มาตรา ๑๘๔ การบริหารราชการแผนดินเรื่องใดที่เปนปญหาสําคัญที่อยูในความ
สนใจของประชาชน เปนเรื่องที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน หรือที่เปนเรื่อง
เรงดวน สภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎรกอนเริ่ม
ประชุมในวันนั้นวาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดิน
เรื่องนั้นโดย ไมตองระบุคําถาม และใหประธานสภาผูแทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกลาวไวในวาระ
การประชุมวันนั้น
การถามและการตอบกระทูตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดสัปดาหละหนึ่งครั้ง และให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นตั้งกระทูถามดวยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผนดินนั้นไดเรื่องละ
ไมเกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลง
มติ ไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคน
ตอไปซึ่งเปนบุคคลตามมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ดวย และเมื่อไดมีการเสนอญัตติแลว จะมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสาม
การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจฝา
ฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไมมีการยื่นคํารองขอตามมาตรา ๓๐๔
กอน มิได และเมื่อไดมีการยื่นคํารองขอตามมาตรา ๓๐๔ แลว ใหดําเนินการตอไปไดโดยไมตองรอ
ผลการดําเนินการตามมาตรา ๓๐๕
เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปราย
นั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้ มิใหกระทํา
ในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจ ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร

๔๔๒

ในกรณี ที่ ม ติ ไ มไ ว ว างใจมี คะแนนเสี ย งไมม ากกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ ก
ทั้ง หมดเท า ที่ มี อ ยูข องสภาผู แ ทนราษฎร สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรซึ่ ง เขา ชื่ อ เสนอญั ตติ ข อเป ด
อภิปรายนั้นเปนอันหมดสิทธิที่จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําชื่อที่ไดรับการเสนอชื่อตามวรรค
หนึ่งกราบบังคลทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป และมิใหนํา มาตรา ๒๐๒ มาใชบังคับ
มาตรา ๑๘๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลง
มติ ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๘๗ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรี
แถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ
การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง
มาตรา ๑๘๘ การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุม
รวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา
แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสอง
สภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
มาตรา ๑๘๙ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา มีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้ง
เปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของสภา แลวรายงานตอสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวตองระบุกิจการหรือ
เรื่องใหชัดเจนและไมซ้ําหรือซอนกัน
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งยอมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใด มาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได
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ในกรณี ที่บุ ค คลตามวรรคสองเป น ขา ราชการ พนั ก งาน หรื อลู ก จ า งของหน ว ย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงให
รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้น
ดําเนินการตามวรรคสอง เวนแตเปนกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน
ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตามวรรคสอง
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคล
ผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย
กรรมาธิ ก ารสามั ญ ซึ่ ง ตั้ ง จากผู ซึ่ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรทั้ ง หมด ต อ งมี
จํ า นวนตามหรื อ ใกล เ คี ย งกั บ อั ต ราส ว นของจํ า นวนสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของแต ล ะพรรค
การเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๙๑ ให
ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคหา
มาตรา ๑๙๐ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวา
มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแทนราษฎรมิได
พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชน เกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด
มาตรา ๑๙๑ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา มีอํานาจตราขอบังคับการประชุม
เกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเปน
อํ า นาจหน าที่ ข องคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญแต ละชุ ด
การปฏิบัติ ห นา ที่แ ละองคป ระชุ ม ของ
คณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การ
เปดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๙๒ สาระสําคัญที่ ตองมีใ นกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนู ญ เรื่ องตาง ๆ
ตามที่บัญญัติไวในบทเฉพาะกาล ใหเปนสาระสําคัญที่ตองมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่อง
นั้น ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้

๔๔๔

สวนที่ ๖
การประชุมรวมกันของรัฐสภา

มาตรา ๑๙๓ ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
(๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตาม
มาตรา ๑๙
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑
(๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ มาตรา ๒๒
(๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓
(๕) การปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ใหมมาตรา ๙๔
(๖) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติไดตาม
มาตรา ๑๕๙
(๗) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๖๐
(๘) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๑
(๙) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓
(๑๐)
การให ค วามเห็น ชอบให พิจ ารณารา งรั ฐธรรมนู ญแกไ ขเพิ่ มเติม ร า ง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตอไปตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
(๑๑) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๔
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๒๑๑
(๑๓) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๒๑๓
(๑๔) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๒๒๓
(๑๕) การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๒๔
(๑๖) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๑๓
มาตรา ๑๙๔ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
โดยอนุโลมไปพลางกอน

๔๔๕

มาตรา ๑๙๕ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแก สภาทั้งสองมาใช
บังคับโดยอนุโลม เวนแตในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกของ
แตละสภา จะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา
สวนที่ ๗
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

มาตรา ๑๙๖ ผูตรวจการแผน ดินของรัฐสภามีจํานวนไมเ กินสามคน ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มี
ความรอบรูและมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปน
ประโยชนรวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย สุจริตเปนที่ประจักษ
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา และการเลือกผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภามี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง หกป นั บ แต วั น ที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
มาตรา ๑๙๗ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี
(ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่
ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ที่
กอใหเกิดความเสียหาย แกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไม
ชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม
(ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) จัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา

๔๔๖

มาตรา ๑๙๘ ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติแหง
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวย รัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แลวแตกรณี
ใหศาลรั ฐธรรมนู ญหรือศาลปกครอง แล วแตกรณี พิ จารณาวินิจ ฉัยเรื่ องที่
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชา
สวนที่ ๘
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

มาตรา ๑๙๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห งชาติ ประกอบดว ย ประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่
ประจักษ ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนดวย
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา การเลือก การถอดถอน และการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง หกป นั บ แต วั น ที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๐๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลย
การกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอ
รัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป
(๒) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ตอ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

๔๔๗

(๓) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
(๔) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการ
เอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิ มนุษยชน
(๕)จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป เ พื่ อ ประเมิ น สถานการณ ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา
(๖) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่
ผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ มี อํ า นาจเรี ย กเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่
เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๗
คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๐๑ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีก
ไมเกินสามสิบหาคนประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน
นายกรั ฐ มนตรี ต อ งแต ง ตั้ ง จากสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ ผู เ คยเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๑๘ (๗) ในอายุของสภาผูแทนราษฎร
ชุดเดียวกัน
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรี
มาตรา ๒๐๒ ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับ
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปน
ครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙
การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตองมี
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรไม น อ ยกว าหนึ่ง ในห า ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท าที่ มีอ ยูข องสภา
ผูแทนราษฎรรับรอง

๔๔๘

มติ ข องสภาผู แ ทนราษฎรที่ เ ห็ น ชอบด ว ยในการแต ง ตั้ ง บุ ค คลใดให เ ป น
นายกรัฐมนตรี ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้ใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย
มาตรา ๒๐๓ ในกรณีที่พนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบให
ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๐๒ วรรคสาม ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพระบรม
ราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๒๐๔ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ใหพน
จากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแตวันที่มีพระบรมราช
โองการแตงตั้ง
มาตรา ๒๐๕ กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคําดังตอไปนี้
"ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ"
มาตรา ๒๐๖ รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๑๒) (๑๓)
หรือ (๑๔)
(๕) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหา
ปกอนไดรับแตงตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
มาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี เวนแตสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา
๑๓๓(๑)

๔๔๙

มาตรา ๒๐๗ รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจาก
ขาราชการการเมืองมิได
มาตรา ๒๐๘ รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงหรือกระทําการใดตามที่บัญญัติในมาตรา
๑๑๐ มิได เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะดํารงตําแหนงใดในหาง
หุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปน
ลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย
มาตรา ๒๐๙ รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท
หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไปทั้งนี้ ตามจํานวนที่
กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ให
รัฐมนตรีผูนั้นแจงให ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว
ใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการ
ใด ๆ เกี่ยวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว
มาตรา ๒๑๐ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมสภา แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามี
มติใหเขาประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีตองเขารวมประชุม
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ ใหนํามาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาโดยไมมีการลงมติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่
กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวน
ซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่เขารับหนาที่
จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได
มาตรา ๒๑๒ ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๒๑๑และตองรับผิดชอบตอสภา
ผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๑๓ ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน ที่
คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก วุฒิสภา

๔๕๐

นายกรัฐมนตรีจะแจง ไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของ
รัฐสภาก็ไดในกรณีเชนวานี้ รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวา กิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึง
ประโยชน ไ ด เ สี ย ของประเทศชาติ ห รือ ประชาชน
นายกรั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได
การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของ
ประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใช
เรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
คณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได
ประกาศตามวรรคหนึ่งตองกําหนดวันใหประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งจะตอง
ไมกอนเกาสิบวันแตไมชากวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออก
เสียงประชามติตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
ในระหวางที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใชบังคับ รัฐตองดําเนินการใหบุคคลฝายที่
เห็นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการนั้น แสดงความคิดเห็นของตนไดโดยเทาเทียมกัน
บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏวามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติเปน
จํานวนไมมากกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ใหถือวาประชาชนโดยเสียง
ขางมากไมเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น แตถามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติมากกวาหนึ่ง
ในหาของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติและปรากฏวาผูออกเสียงประชามติโดยเสียงขางมากให
ความเห็นชอบ ใหถือวาประชาชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารออกเสี ย งประชามติ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ
มาตรา ๒๑๕ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖
(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะ เขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนงตาม (๒) จะใชอํานาจแตงตั้ง

๔๕๑

หรือยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง มิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง และมาตรา ๒๐๔มาใชบังคับกับ
คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงและอยูในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสอง
ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖(๑) (๒)
(๓) (๔) (๖) หรือ (๘) ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๒ และ มาตรา ๒๐๓ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๖ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๖
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
(๕) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๘๕ หรือมาตรา ๑๘๖
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๐๘ หรือมาตรา ๒๐๙
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๒๑๗
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปน
รัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)
มาตรา ๒๑๗ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจาก
ความเปนรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา
มาตรา ๒๑๘ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวา
เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปน
การชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือ สภาผูแทนราษฎรอนุมัติ
แตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของ
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จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติ
แหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยู
กอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอ ไปนับแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้น
มีผล
ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไม
อนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทา ที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนด นั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติ
ตอไป
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
มาตรา ๒๑๙ กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใด
ตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน
หาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหง
สภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง และใหประธาน
แหงสภาที่ไ ดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็น นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิ จฉัย เมื่อศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็น
นั้นมา
เมื่ อ ประธานสภาผู แ ทนราษฎรหรื อ ประธานวุ ฒิ ส ภาได รั บ ความเห็ น ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก วุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนด
นั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๒๑๘
วรรคหนึ่ง ใหพระราชกําหนด นั้นไมมีผลบังคับมาแตตน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๒๑๘
วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
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มาตรา ๒๒๐ ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษี
อากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
ภายในสามวันนับแตวันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๑๘
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา
โดยไมขัดตอกฎหมาย
มาตรา ๒๒๒ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิก
ใชกฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน
เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
มาตรา ๒๒๓ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ของทั้งสองสภา
ในระหว า งที่ อ ายุ ส ภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงหรื อ สภาผู แ ทนราษฎรถู ก ยุ บ ให
วุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตองมีคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา ๒๒๔ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนั งสื อสั ญ ญาใดมี บ ทเปลี่ย นแปลงอาณาเขตไทยหรือ เขตอํ า นาจแห งรั ฐ หรื อ
จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๒๒๕ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจ ในการพระราชทานอภัย
โทษ
มาตรา ๒๒๖ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร
ศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๒๒๗ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน
ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจาก
ตําแหนงเพราะความตาย
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มาตรา ๒๒๘ ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ
การเมือง จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น มิได
มาตรา ๒๒๙ เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรี
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานใน
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพนจากตําแหนง ใหกําหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๓๐ การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม โดยมีการกําหนดตําแหนง
หรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น ใหตราเปนพระราชบัญญัติ
การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีผลเปนการจัดตั้งเปนกระทรวง
ทบวง กรม ขึ้นใหม หรือการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มิไดมีการจัดตั้งเปนกระทรวง
ทบวง กรม ขึ้นใหม ทั้งนี้ โดยไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น
หรือการ ยุบกระทรวง ทบวง กรม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ภายในสามปนับแตวันที่มีการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ตามวรรค
สอง จะกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่
จัดตั้งขึ้นใหม หรือในกระทรวง ทบวง กรม ที่ถูกรวมหรือโอนไป มิได
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ใหระบุอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ที่
จัดตั้งขึ้นใหม การโอนอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งหนวยราชการหรือเจาพนักงานที่
มีอยูเดิม การโอนขาราชการและลูกจาง งบประมาณรายจาย รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สิน เอาไวดวย
การดําเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้น
แลว ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยใหถือวาพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้น มีผลเปนการแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีผลใชบังคับไดดังเชนพระราชบัญญัติในสวน
ที่เกี่ยวของดวย
มาตรา ๒๓๑ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และ พระบรมราชโองการ อันเกี่ยวกับ
ราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยาง
อื่นในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๓๒ บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแลวหรือถือเสมือนหนึ่งวาได
ทรงลง พระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน
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หมวด ๘
ศาล

สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๒๓๓ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
มาตรา ๒๓๔ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีขอหาฐานใดฐาน
หนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มี อยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทํามิได
มาตรา ๒๓๕ การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได
มาตรา ๒๓๖ การนั่งพิจารณาคดีของศาลตองมีผูพิพากษาหรือตุลาการครบองคคณะ
และผูพิพากษาหรือตุลาการซึ่งมิไดนั่งพิจารณาคดีใด จะทําคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยคดีนั้นมิได
เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๓๗ ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่ง
หรือหมายของศาล หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไมมี
หมายตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับ
โดยไมชักชา กับจะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก
และผูถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู ตองถูก นําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูก
นําไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาวา มีเหตุที่จะขังผูถูกจับไวตามกฎหมาย
หรือไม เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเมื่อ
(๑) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรง ที่มีอัตรา
โทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ
(๒) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควร
เชื่อวาผูนั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น ดวย

๔๕๖

มาตรา ๒๓๘ ในคดีอาญา การคนในที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือ
หมายของศาล หรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๓๙ คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณา
อยางรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองอาศัยเหตุตาม
หลักเกณฑ ที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมาย และตองแจงเหตุผลใหผูตองหาหรือจําเลยทราบ
โดยเร็ว
สิทธิที่จะอุทธรณคัดคานการไมใหประกัน ยอมไดรับความคุมครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
บุคคลผูถูกควบคุม คุมขัง หรือจําคุก ยอมมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความเปนการ
เฉพาะตัว และมีสิทธิไดรับการเยี่ยมตามสมควร
มาตรา ๒๔๐ ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญา หรือในกรณีอื่นใด ผูถูกคุม
ขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง มีสิทธิรองตอศาลทองที่ ที่มี
อํานาจพิจารณาคดีอาญาวาการคุมขังเปนการมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี้ ใหศาล
ดําเนินการ ไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถาเห็นวาคํารองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูก
คุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขังแสดงใหเปนที่พอใจของศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบ
ดวยกฎหมาย ใหศาลสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขังไปทันที
มาตรา ๒๔๑ ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยยอมมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม
ในชั้นสอบสวน ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการ
สอบปากคําตนได
ผูเสียหายหรือจําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิตรวจหรือคัดสําเนาคําใหการของตนใน
ชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคําใหการของตน เมื่อพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีตอศาลแลว
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองแลว ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผู
มีสวน ไดเสีย ยอมมีสิทธิขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๒ ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจาก
รัฐดวยการจัดหาทนายความใหตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผูถูกควบคุมหรือคุมขังไมอาจหา
ทนายความได รัฐตองใหความชวยเหลือโดยจัดหาทนายความใหโดยเร็ว

๔๕๗

ในคดีแพง

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๓ บุคคลยอมมีสิทธิไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําใหตน
ถูกฟองคดีอาญา
ถอยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน
ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบประการใด ๆ ไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได
มาตรา ๒๔๔ บุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครอง การปฏิบัติ
ที่เหมาะสม และคาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๕ บุคคลซึ่งเปนผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครอง การ
ปฏิบัติที่เหมาะสม และคาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุค คลใดได รับ ความเสี ย หายถึ ง แก ชีวิต หรือแกรา งกายหรือ จิต ใจเนื่ อ งจากการ
กระทําความผิดอาญาของผูอื่นโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น และไมมี
โอกาสไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น บุคคลนั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๖ บุคคลใดตกเปนจําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหวางการพิจารณา
คดี หากปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลยมิไดเปน
ผูกระทํา ความผิด หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด บุคคลนั้นยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทน
และคาใชจายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๗ บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุด บุคคลนั้น ผูมี
สวนไดเสีย หรือพนักงานอัยการ อาจรองขอใหมีการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมได และหากปรากฏ
ตามคําพิพากษาของศาลที่รื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด บุคคล
นั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไป
เพราะ ผลแหงคําพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๘ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลทหาร หรื อศาลอื่น ใหพิ จารณาวินิจ ฉัย ชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่ ง
ประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และ
ผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ
หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๔๕๘

มาตรา ๒๔๙ ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษาและตุลาการไมอยูภายใตการบังคับ
บัญชาตามลําดับชั้น
การจายสํานวนคดีใหผูพิพากษาและตุลาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
บัญญัติ
การเรียกคืนสํานวนคดีหรือการโอนสํานวนคดี จะกระทํามิได เวนแตเปนกรณีที่จะ
กระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิพากษาและ
ตุลาการนั้นจะกระทํามิได เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนการเลื่อน
ตําแหนงใหสูงขึ้น เปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา
มาตรา ๒๕๐ ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมิได
มาตรา ๒๕๑ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูพิพากษาและตุลาการ และทรงใหพน
จากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย
การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและวิธี
พิจารณาของศาลดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนั้น
มาตรา ๒๕๒ กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้
"ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และ จะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต โดย
ปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร
ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ"
มาตรา ๒๕๓ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของผู
พิพากษาและตุลาการ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงิน
ประจํา ตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ มิได

๔๕๙

บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรรมการตรวจเงินแผนดินดวย
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๕๔ บุ ค คลจะดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการในคณะกรรมการตุ ล าการศาล
ยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการ
ของศาลอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมการโดย
ตําแหนงหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สวนที่ ๒
ศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาล รัฐธรรมนูญคนหนึ่งและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก สิบสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
จากบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนหาคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญ ศาลปกครอง
สูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสองคน
(๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซึ่งไดรับเลือกตามมาตรา ๒๕๗ จํานวนหาคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ซึ่งไดรับเลือกตามมาตรา ๒๕๗ จํานวนสามคน
ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาล
รัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๖ ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ตองมี คุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
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(๓) เคยเปนรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
กรรมการ สิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง ในระยะ
สามปกอนดํารงตําแหนง
(๗) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ตุลาการ ศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๒๕๗ การสรรหาและการเลือกตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา
๒๕๕ (๓) และ (๔) ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือก
กันเอง ใหเหลือสี่คน คณบดีคณะรัฐศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่ง
เลือกกันเองใหเหลือสี่คน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน เปนกรรมการ คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่สรรหา
และจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) จํานวนสิบคน และผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๒๕๕ (๔) จํานวนหกคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับ
การเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายใน สามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารง
ตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอชื่อดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู
(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอ
ชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึ่งตอง กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ใหหาคนแรกในบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และสามคนแรกในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕
(๔) ซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
วุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แตถาจํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวจากบัญชี
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) มีไมครบหาคน หรือจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๕๕ (๔) มีไมครบสามคน ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราวแรกในบัญชีนั้นมาให
สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ใหผูไดรับคะแนน
สูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวน เปนผูไดรับเลือกใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถามีผู
ไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินหาคนหรือสามคน แลวแตกรณี
ให ประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับ
มาตรา ๒๕๘ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานของรัฐ
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุง
หาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน กัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกา ที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุด หรือวุฒิสภา
แลวแตกรณี เลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรับความยินยอมของบุคคลนั้น ผูไดรับ
เลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อตนไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดง
หลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด
ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ มา
ใชบังคับ
มาตรา ๒๕๙ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารง
ตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมจะเขารับหนาที่
ประธานศาลรัฐธรรมนู ญและตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญเปน เจาพนั ก งานในการ
ยุติธรรมตามกฎหมาย
มาตรา ๒๖๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง เมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕๖
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๕๘
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
(๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
ไดภายใตบังคับมาตรา ๒๖๗
มาตรา ๒๖๑ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพน
จากตําแหนงตามวาระพรอมกันทั้งหมด ใหเริ่มดําเนินการตามมาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๗
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา
ใหนํามาตรา ๒๕๕ (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
(๒) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาล
ปกครองสูงสุด ใหนํามาตรา ๒๕๕ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
(๓) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) หรือ (๔) ใหนํา
มาตรา ๒๕๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ใหเสนอชื่อผูสมควรเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) หรือ (๔) เปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนงตอ
ประธานวุฒิสภา และใหวุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนง
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใน
ระหวางที่อยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภา ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต
วันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา
ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕
วรรคสองมาใชบังคับ
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มาตรา ๒๖๒ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่
รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามมาตรา ๙๓ หรือรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาลง
มติยืนยันตามมาตรา ๙๔ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง
(๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวา
รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็น
นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
(๒) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจํานวนไมนอยกวายี่สิบ คน เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมี
ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี
แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยและแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
(๓) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงความเห็นเชนวานั้น ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจง
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา
ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉั ย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพื่อประกาศใชรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
ไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แห ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และข อ ความดั ง กล า วเป น สาระสํ า คั ญ ของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ใหรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช บัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป

๔๖๔

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ใหขอความที่ขัด
หรือแยงนั้นเปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ แลวแต
กรณี ตอไป
มาตรา ๒๖๓ บทบัญญัติมาตรา ๒๖๒ (๒) ใหนํามาใชบังคับกับรางขอบังคับการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา ที่
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖๔ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็น
เองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว
ชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระ
อันควรไดรับการวินิจฉัย ศาล รัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคํา
พิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว
มาตรา ๒๖๕ ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาล พนักงาน
สอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการใดเพื่อ
ประโยชนแหงการพิจารณาได
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่
มอบหมาย
มาตรา ๒๖๖ ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก รต า ง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภา เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย
มาตรา ๒๖๗ องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการ
ทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาเกาคน คําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําคําวินิจฉัยในสวนของตน
พรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ

๔๖๕

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคําวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญทุกคน ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คําวินิจ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํา
กลาวหา สรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอ
กฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ที่ยกขึ้นอางอิง
มาตรา ๒๖๘ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ
มาตรา ๒๖๙ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ
กํ า หนดซึ่ ง ต อ งกระทํ า โดยมติ เ อกฉั น ท ข องคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และให ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีหลักประกันขั้น
พื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปดเผย การใหโอกาสคูกรณีแสดงความเห็นของตนกอนการวินจิ ฉัย
คดี การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และการใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญดวย
มาตรา ๒๗๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระ โดยมี
เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตองไดรับความเห็นชอบของคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๓
ศาลยุติธรรม

มาตรา ๒๗๑ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น
มาตรา ๒๗๒ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวน
แตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น

๔๖๖

ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองคคณะผู
พิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา จํานวน
เกาคน ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคดี
อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้และ
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มาตรา ๒๗๓ การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ใหคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว
เพื่อประกอบการพิจารณา
มาตรา ๒๗๔ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละชั้นศาล ชั้นศาลละสี่คน รวมเปนสิบสองคน ซึ่ง
เปนขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล และไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการในทุกชั้นศาล
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งไมเปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการ
และไดรับเลือกจากวุฒิสภา
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๗๕ ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ โดยมี
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา
การแตงตั้งเลขาธิการสํานั กงานศาลยุติธรรม ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ

๔๖๗

สวนที่ ๔
ศาลปกครอง

มาตรา ๒๗๖ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวาง
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูใน
บังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแล
ของรัฐบาลดวยกัน ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น
ตอ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย หรื อ เนื่ อ งจากการ กระทํ า หรือ การละเว น การกระทํ าที่ ห น ว ยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของ รัฐนั้น ตองรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ
ดวยก็ได
มาตรา ๒๗๗ การแตงตั้งและการใหตุลาการในศาลปกครอง พนจากตําแหนง ตอง
ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติกอน แลวจึงนํา
ความกราบบังคมทูล
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดิน อาจ
ไดรับแตงตั้งใหเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ใหแตงตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ทั้งหมด และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
และไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง ตอง
ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๗๘ การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประธานศาล
ปกครองสูงสุดนั้น เมื่อไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแลว
ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป
มาตรา ๒๗๙ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ

๔๖๘

(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งเปนตุลาการในศาลปกครองและไดรับ
เลือกจากตุลาการในศาลปกครองดวยกันเอง
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรี
อีก หนึ่งคน
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๐ ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ โดยมี
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๕
ศาลทหาร

มาตรา ๒๘๑ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษา คดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
หมวด ๙
การปกครองสวนทองถิ่น

มาตรา ๒๘๒ ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตาม
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
มาตรา ๒๘๓ ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับจัดตั้ง
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๔๖๙

การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองทําเทาที่จําเปนตามที่กฎหมาย
บัญญัติแตตองไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศ
เปนสวนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว มิได
มาตรา ๒๘๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจ
หนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
การกํ า หนดอํ า นาจและหน าที่ ระหว า งรัฐ กั บ องค ก รปกครองสว นทอ งถิ่ น และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคํานึงถึงการ
กระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ
เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นอยางตอเนื่อง ใหมีกฎหมาย
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ซึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหวางรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
(๒) การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ
(๓) การจัดใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหนาที่ตาม (๑) และ (๒)
ประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน
ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรภาษีและอากรตาม (๑) และ
(๒) ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดแลว คณะกรรมการตาม (๓) จะตองนําเรื่องดังกลาวมา
พิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันที่มี
การจัดสรรภาษีและอากรแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและ
หนาที่ และการจัดสรรภาษีและอากรที่ไดกระทําไปแลว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจ
เพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ
การดําเนินการตามวรรคสี่ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงาน
รัฐสภาแลว ใหมีผลใชบังคับได
มาตรา ๒๘๕ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

๔๗๐

สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
คณะผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ให ม าจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงของ
ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ป
คณะผูบริ หารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวน
ทองถิ่น มิได
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ในกรณีที่มีการยุบสภาทองถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นพนจากตําแหนง
ทั้งคณะตามมาตรา ๒๘๖ และตองมีการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการ
ชั่วคราว มิใหนําบทบัญญัติวรรคสอง วรรคสาม และวรรคหกมาใชบังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๘๖ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนไมนอยกวากึง่
หนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
มาตรา ๒๘๗ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีสิทธิเขาชื่อรองขอ
ตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได
คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางขอบัญญัติทองถิ่นเสนอมาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๒๘๘ การแตงตั้งและการใหพนักงานและ ลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถิ่นและ
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งจะตองประกอบดวยผูแทนของ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน
การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพ
ตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐ แตตองไมขัดตอมาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๑ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองคํานึงถึงการบํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
ดวย
มาตรา ๒๙๐ เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่
(๒) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยู
นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
(๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

๔๗๒

หมวด ๑๐
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

สวนที่ ๑
การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สนิ

มาตรา ๒๙๑ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปนี้ มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ขาราชการการเมืองอื่น
(๖) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
บัญชีตามวรรคหนึ่งใหยื่นพรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจน
ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา โดยผูยื่นจะตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชี
และสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุกหนาดวย
มาตรา ๒๙๒ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๒๙๑ ใหแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกลาว และตองยื่นภายในกําหนดเวลา
ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับ
ตําแหนง
(๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันพนจาก
ตําแหนง
(๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๙๑ ซึ่งไดยื่นบัญชีไวแลว ตายในระหวางดํารง
ตําแหนงหรือ กอนยื่นบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดง

๔๗๓

รายการทรัพยสิน และหนี้สินที่มีอยูในวันที่ผูดํารงตําแหนงนั้นตาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผู
ดํารงตําแหนงตาย
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองยื่นบัญชีตาม (๒) แลว ใหมีหนาที่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ดังกลาวมาแลวเปนเวลาหนึ่งปดวย
มาตรา ๒๙๓ เมื่อไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบแลว ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มอบหมาย ลงลายมือชื่อกํากับไวในบัญชีทุกหนา
บั ญ ชี แ ละเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่ ง ของนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ใ ห
เปดเผยใหสาธารณชนทราบโดยเร็วแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชี
ดังกลาว บัญชีของผูดํารงตําแหนงอื่นหามมิใหเปดเผยแกผูใด เวนแตการเปดเผยดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอจากศาลหรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความมี
อยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวโดยเร็ว
มาตรา ๒๙๔ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใด
พนจากตําแหนงหรือตาย ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทําการ
ตรวจสอบ ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงนั้น แลวจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ รายงานดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ใหประธานกรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินตอไป
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙๕ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการ ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่

๔๗๔

ควรแจงใหทราบ ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นตามมาตรา ๒๙๒ หรือนับ
แตวันที่ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว แลวแตกรณี และผูนั้นตองหามมิใหดํารงตําแหนงทาง
การเมืองใด ๆ เปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตอไป และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแลว
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙๖ บทบัญญัติมาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ วรรคหนึ่งและ
วรรคสาม และมาตรา ๒๙๕ วรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับเจาหนาที่อื่นของรัฐตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

มาตรา
๒๙๗ คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
ประกอบด ว ยประธานกรรมการคนหนึ่ ง และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อื่ น อี ก แปดคน
ซึ่ ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ตามคําแนะนําของวุฒิสภา
กรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ต อ งเป น ผู ซึ่ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต เป น ที่
ประจักษ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕๖
การสรรหาและการเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๕๗ และ มาตรา ๒๕๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้โดยใหคณะกรรมการสรร
หากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจํานวนสิบหาคน ประกอบดวย ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน เปนกรรมการ
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มาตรา ๒๙๘ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระการดํารง
ตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว

๔๗๕

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
การพนจากตําแหนง การสรรหาและการเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติแทนตําแหนงที่วาง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๐ และ มาตรา ๒๖๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๒๙๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการขาดความเที่ย งธรรม จงใจฝาฝน
รัฐธรรมนูญหรือ กฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง
อยางรายแรง และขอใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงได
มติ ของวุฒิ สภาให กรรมการปองกั นและปราบปรามการทุจ ริ ตแหงชาติพ นจาก
ตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของวุฒิสภา
มาตรา ๓๐๐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรอง
ขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวากรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติผูใดร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ
คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาว
กระทําการตามวรรคหนึ่งเปนขอ ๆ ใหชัดเจน และใหยื่นตอประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภา
ไดรับคํารองแลวใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
เพื่อพิจารณาพิพากษา
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูถูกกลาวหา จะปฏิบัติหนาที่
ในระหวางนั้นมิไ ดจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํ ารงตําแหน งทาง
การเมืองใหยกคํารองดังกลาว
มาตรา ๓๐๑ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตาม
มาตรา ๓๐๕

๔๗๖

(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ใน
การยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ดํ า เนิ น การต อ ไปตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
(๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ตามบัญชีและเอกสาร
ประกอบที่ไดยื่นไว
(๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติห นาที่พ รอมขอสัง เกตตอ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และ วุฒิสภา ทุกป และนํารายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๓๐๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีหนวย
ธุรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
การแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตอง
ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๓
การถอดถอนจากตําแหนง

มาตรา ๓๐๓ ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการ
สูงสุด ผูใด มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนง

๔๗๗

หนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได
บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวย คือ
(๑) กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และกรรมการตรวจเงิน แผนดิน
(๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๓๐๔ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา
หาหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอด
ถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตําแหนงได คํารองขอดังกลาวตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวา
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิด เปนขอ ๆ ใหชัดเจน
สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอด
ถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเขาชื่อรองขอตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๓๐๕ เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา ๓๐๔ แลว ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนโดยเร็ว
เมื่อไตสวนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทํารายงานเสนอตอวุฒิสภา โดยในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอกลาวหาตามคํารองขอขอ
ใดมีมูลหรือไม เพียงใด พรอมทั้งระบุเหตุแหงการนั้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ เ ห็ น ว า ข อ
กลาวหาตามคํารองขอขอใดเปนเรื่องสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปใหวุฒิสภาพิจารณา
ไปกอนก็ได
ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหาใดมี
มูล นับแตวันดังกลาว ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมี
มติ และใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มี
อยูพรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๐๖ และอัยการสูงสุด
เพื่ อ ดํ า เนิ น การฟ อ งคดี ต อ ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งต อ ไป

๔๗๘

แต ถ า คณะกรรมการ ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ เ ห็ น ว า ข อ กล า วหาใดไม มี มู ล
ใหขอกลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป
ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได ให
อัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพื่อดําเนินการ
ตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทน
จากแตละฝายจํานวนฝายละเทากัน เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงให
อัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการ
ฟองคดีไดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจดําเนินการฟองคดี
เองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทน ก็ได
มาตรา ๓๐๖ เมื่อไดรับรายงาน ตามมาตรา ๓๐๕ แลว ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมี
การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกลาวโดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานให
นอกสมัยประชุม ใหประธาน วุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อมี
พระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ และใหประธานรัฐสภาลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๓๐๗ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งตองกระทําโดย
วิธีลงคะแนนลับ มติที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนง ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
หา ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูนั้นพนจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการ
นับแตวันที่วุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใดในทางการเมือง
หรือในการรับราชการเปนเวลาหาป
มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และจะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคล
ดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

๔๗๙

สวนที่ ๔
การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

มาตรา ๓๐๘ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
กฎหมายอื่น ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ
ผูใช หรือผูสนับสนุนดวย
มาตรา ๓๐๙ ผูเสียหายจากการกระทําตามมาตรา ๓๐๘ มีสิทธิยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตามมาตรา ๓๐๑ (๒) ได
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองและปราบปรามการทุจริต
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๓๑๐ ในการพิจารณาคดี ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองยึดสํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหลักในการ
พิจารณา และอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวยโดยอนุโลม
บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตาม
มาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗ มิใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มาตรา ๓๑๑ การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก โดยผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะทุก
คนตองทําความเห็นในการวินิจฉัยคดีเปนหนังสือพรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการ
ลงมติ
ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) ชื่อผูถูกกลาวหา
(๒) เรื่องที่ถูกกลาวหา
(๓) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการพิจารณา
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(๔) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
(๖) คําวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวของ ถามี
คําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ใหเปดเผยและเปนที่สุด
หมวด ๑๑
การตรวจเงินแผนดิน

มาตรา ๓๑๒ การตรวจเงินแผนดิน ใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
และผูวาการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอื่น อีกเกาคน ซึ่ งพระมหากษัตริย ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุ ฒิสภา จากผู มีความ
ชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง
และดานอื่น
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ที่เปนอิสระ โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินตามคําแนะนําของวุฒิสภา
จากผูมีความชํานาญและ ประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน
การเงินการคลัง หรือดานอื่น
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง คราวละหกป นั บ แต วั น ที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหาและการเลือก และการพนจากตําแหนงของ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
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การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและ มีความซื่อสัตยสุจริต และเพื่อใหไดหลักประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ของบุคคลดังกลาว
หมวด ๑๒
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๓๑๓ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติ
ดังกลาวไดเมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและให
รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีการเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้
แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญ
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
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(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๑๔ ใหคณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
นี้ เปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมดตามมาตรา
๓๒๓ ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่คณะองคมนตรีดวย และใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูทํา
หนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมิใหนํามาตรา ๒๐ วรรคสาม
และมาตรา ๒๔ วรรคสาม มาใชบังคับ และใหคณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่
ประธานเปนการชั่วคราว
มาตรา ๓๑๕ นั บ แต วั น ประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ให ส ภาผู แ ทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๓๔ ซึ่ งแกไ ขเพิ่มเติมครั้งสุ ดทายโดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ทําหนาที่สภา
ผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ และให
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทาย
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ทําหนาที่
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ จนถึงวันที่ครบสี่ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ตามวรรคหา (๑) หรือวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหา (๒) แลวแตกรณี
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คง
เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ อ ยู ต อ ไปจนครบอายุ ข องสภา
ผูแทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภา หรือเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ แลวแตกรณี ใน
กรณี ที่ ตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรว า งลงไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ด ๆ ให ส ภาผู แ ทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู
ให ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ใ นวั น ประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ค งเป น
สมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายโดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ หรือสมาชิกภาพ
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ของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ แลวแตกรณี ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลง
ไมวาดวย เหตุใด ๆ ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู
มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๗ (๓) มาตรา ๑๑๘ (๗) มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๕
(๒) และ (๓) มาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๔ มาใชบังคับกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสองและสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสาม
ในกรณีที่มีเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสุดลงพรอมกัน
ทั้งหมด ใหดําเนินการใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ในคราว
แรกดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อครบสี่ปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ให ดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันกอนวันครบสี่ป
ในกรณีเชนนี้ ใหอายุของวุฒิสภาและสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้ง เริ่มนับตั้งแต
วันที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสุดลง
(๒) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ให
ดําเนินการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
แต ถ า ยั ง ไม มี ก ฎหมายดั ง กล า ว ให นํ า กฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีผลใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้ มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย โดยใหใชคําวา "สมาชิกวุฒิสภา" แทน
คําวา "สมาชิกสภาผูแทนราษฎร" ทุกแหงและใหประธานกรรมการการเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นตามมาตรา
๓๑๙ เปนผูรักษาการตามกฎหมายดังกลาว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา
บทบัญญัติใดของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขัดหรือแยงหรือไมสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดระเบียบที่จําเปนขึ้นใชแทนบทบัญญัติ
นั้นไดเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ระเบียบดังกลาวและความเห็นที่วา
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวนั้นขัดหรือแยงหรือไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบ ดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตาม (๒) ใหกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันครบสองรอยสี่สิบวันนับ
แตวั นประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และมิใหดําเนินการเลือกตั้งในวันเดียวกันกับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔
มาตรา ๓๑๖ ใหประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนํา
ฝา ยคา นในสภาผูแ ทนราษฎร
ซึ่งดํารงตํา แหนงอยู ใ นวั น ประกาศใชรัฐธรรมนู ญนี้ คงเปน

๔๘๔

ประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ใหประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ คงเปนประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
จนกว า อายุ ข องวุ ฒิ ส ภาตามมาตรา ๓๑๕
จะสิ้ น สุ ด ลงหรื อ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นถึ ง วาระ
ตามมาตรา ๓๒๓
ให ค ณะกรรมาธิ ก ารซึ่ ง ปฏิ บัติ ห น า ที่ อยู ใ นวั น ประกาศใชรัฐ ธรรมนู ญ นี้ ค งเป น
คณะกรรมาธิการตามบทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญนี้
ใหขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา และ
ขอบังคับการประชุมของรัฐสภา ซึ่งมีผลใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ยังคงมีผลใช
บังคับอยูตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ และใหขอบังคับการประชุมดังกลาวสิ้นผลลง
เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๓๑๕ วรรคหนึ่ง สิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือเปน
กรณีตามมาตรา ๓๒๓
(๒) เมื่อมีการตราขอบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งตองไม
เกินสองรอยสี่สิบวันนับแต วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๓) เมื่อมีการตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งตองไม
เกินสองรอยสี่สิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอัน
เปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๑๗ ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ คงเปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ มาใชบังคับกับการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลและ
คณะรั ฐ มนตรี ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ กั บ การอภิ ป รายไม ไ ว ว างใจรั ฐ มนตรี เ ป น รายบุ ค คลและ
คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งหรือกับการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลและคณะมนตรี
ที่จัดตั้งขึ้นใหมในระหวางที่ยังไมมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แลวแต
กรณี และถามติไมไววางใจมีคะแนนเสียงตามที่กําหนด ก็ใหรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีดังกลาว
พนจากตําแหนง
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เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แลว ใหคณะรัฐมนตรี
ตามวรรคหนึ่งหรือคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหมกอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
มาตรา ๓๒๔ แลวแตกรณีพนจากตําแหนง แตตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ มาตรา
๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๖ (๒) (๓) และ (๖) มาตรา ๒๐๙ มาตรา ๒๑๕ วรรคสี่ และมาตรา
๒๑๖ (๕) มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ตามมาตรานี้
มาตรา ๓๑๘ ในวาระเริ่ ม แรก ให ค ณะกรรมการตุ ล าการตามกฎหมายว า ด ว ย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ เปนคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะ
มีคณะ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๗๔ และการเลือกตั้งกรรมการตุลาการใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ภายในสามปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหดําเนินการทั้งหลายอันจําเปน
เพื่อใหการเปนไปตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๑๙ ในวาระเริ่มแรก ใหวุฒิสภาดําเนินการเลือกกรรมการการเลือกตั้งตาม
มาตรา ๑๓๖ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และมิใหนํากําหนดเวลาตาม
มาตรา ๑๓๘ มาใชบังคับ
ในวาระเริ่มแรก ในระหวางที่ยังไมมีประธานศาลปกครองสูงสุด ใหคณะกรรมการ
สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจํานวนเกาคน ประกอบดวย อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มี
สมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ สี่คน เปนกรรมการ
ในกรณี ที่ ยั ง มิ ไ ด มี ก ารประกาศใช ก ฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหคณะ กรรมการการเลือกตั้งกําหนดระเบียบอันจําเปนแกการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกลาวใหสงศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหใชบังคับไดจนกวา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีผลใชบังคับ
มาตรา ๓๒๐ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง
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ในวาระเริ่มแรกใหดําเนินการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ และ
มาตรา ๒๕๗ ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ในระหวางที่ยังไมมีศาลปกครองสูงสุด มิใหนํามาตรา ๒๕๕ (๒) มาใชบังคับ และ
ใหศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่น
อีก สิบสองคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคล ตามมาตรา ๒๕๕ (๑) (๓) และ (๔)
มาตรา ๓๒๑ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ เปน
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ แ ละสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญนี้ แลวแตกรณี จนกวาจะ
มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ห รื อ จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขึ้นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่ง
ตองกระทํา ภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในวงราชการตามวรรคหนึ่งกําหนดระเบียบอันจําเปนแก
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติตามรัฐธรรมนูญนี้
ระเบียบดังกลาวใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และใหใชบังคับไดจนกวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตจะมีผลใชบังคับ
ในวาระเริ่มแรก ในระหวางที่ยังไมมีประธานศาลปกครองสูงสุด ใหคณะกรรมการ
สรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามมาตรา ๒๙๗ วรรคสาม มีจํานวนสิบ
สี่คน ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ ที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน และผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มี
สมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน เปนกรรมการ
มาตรา ๓๒๒ ในวาระเริ่มแรก กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการปองกันและปราบปราม การ
ทุจริตแหงชาติ และกรรมการตรวจเงินแผนดิน ที่วุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสาม มีมติเลือก
ใหมีระยะเวลาดํารง ตําแหนงเพียงกึ่งหนึ่งของวาระที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงดังกลาว และเพื่อ
ประโยชน ใ นการเลื อ กผู ดํ า รงตํ า แหน ง ดั ง กล า วเป น คราวแรกโดยวุ ฒิ ส ภาซึ่ ง เลื อ กตั้ ง ขึ้ น ตาม
รัฐธรรมนูญนี้ มิใหนําบทบัญญัติที่ใหดํารงตําแหนงดังกลาวไดเพียงวาระเดียว มาใชบังคับ
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กอนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ การถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหเปนมติของที่ประชุมรวมของสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภาตาม
มาตรา ๓๑๕ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๙ (๑๔) มาตรา ๑๑๘ (๑๐) มาตรา ๑๓๓ (๘) มาตรา
๑๔๑ (๕) มาตรา ๑๖๘ (๓) มาตรา ๒๑๖ (๘) มาตรา ๒๖๐ (๖) มาตรา ๒๙๙ มาตรา ๓๐๓ มาตรา
๓๐๔ และมาตรา ๓๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒๓ ภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหรัฐสภา
ดํา เนิน การพิ จ ารณาและให ความเห็น ชอบร า งพระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว าด ว ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ใหแลวเสร็จทุกฉบับ โดยในระหวางเวลาดังกลาวจะยุบสภาผูแทนราษฎรมิได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหนึ่ง ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่พน
กําหนดเวลาดังกลาวแตการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งยังไม
แลวเสร็จ ทุกฉบับ ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด และ
หามมิให มี การดําเนินการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีการใหความเห็นชอบ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแลวเสร็จทุกฉบับ หรือเปนกรณีตามมาตรา
๓๒๔ ในกรณีนี้ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาและดําเนินการเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๒) ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตาม วรรคหนึ่งทุกฉบับแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลาตาม (๑) ใหวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า วให แ ล ว เสร็ จ ภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ วุ ฒิ ส ภาได รั บ ร า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
(๓) ในกรณีที่วุฒิสภาไมสามารถพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่งทุกฉบับใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม (๑) หรือ (๒) ใหสมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว และใหนํามาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใชบังคับกับราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวโดยอนุโลม
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รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวหรือถือวา
รัฐสภา ใหความเห็นชอบแลวตามมาตรานี้ ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๓ โดยพลัน
และมิใหกําหนดเวลาตามมาตรา ๙๓ มาใชบังคับ
มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๙ เฉพาะสวนที่วาดวยรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน มาใชบังคับกับการเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหนึ่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสอง (๑) และ (๒)
ในการดําเนินการตามมาตรานี้ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ มาใชบังคับ
มาตรา ๓๒๔ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้
เมื่อ มีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่รัฐสภาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุก
ฉบับแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาซึ่งทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๓๒๓ พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวทุกฉบับภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
มาตรา ๓๑๙ ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ภายในหกสิบวันนับแต
วันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๓๒๓
(๒) ในกรณีที่ทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไมสามารถพิจารณาและใหความ
เห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง ใหแลวเสร็จภายใน
กําหนด ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม รัฐธรรมนูญนี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
พน กํ า หนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓
วรรคหนึ่ง
และใหนํ ากฎหมายวา ดว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีผลใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้มาใชบังคับกับการเลือกตั้งดังกลาว โดยใหประธานกรรมการการเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นตาม
มาตรา ๓๑๙ เปนผูรักษาการตามกฎหมายดังกลาว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา
บทบั ญ ญั ติ ใ ดของกฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ขั ด หรื อ แย ง หรื อ ไม
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดระเบียบที่ จําเปนขึ้นใชแทน
บทบัญญัตินั้นไดเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ระเบียบดังกลาวและความเห็น
ที่วาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวนั้นขัดหรือแยงหรือไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา
เมื่ อได มีก ารเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิก วุ ฒิส ภาขึ้น ใหมต าม
รัฐธรรมนูญนี้แลว และยังไมมี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๒๓วรรคหนึ่ง
ครบทุกฉบับ ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาดําเนินการพิจารณาและใหความเห็นชอบราง
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ยังไมไดตราขึ้นตามมาตรา ๓๒๓ โดยใหเริ่มนับกําหนดเวลา
นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป เปนตนไป และใหนําความใน
(๒) และ มาตรา ๓๑๕ วรรคหา (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งแรกภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มิใหนํากําหนดเวลา ตามมาตรา ๑๐๗ (๔) มาใชบังคับ
มาตรา ๓๒๖ นอกจากที่ มี บั ญญั ติ ไ ว ใ น รั ฐ ธรรมนู ญ นี้
กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา อยางนอยตองมี
สาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้ง และการอํานวยความสะดวกในการไป
เลือกตั้ง
(๒) การใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง ออกเสียงลงคะแนน
(๓) การจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ การตรวจสอบและ
การคัดชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่ซ้ํากันออกจากการสมัครรับเลือกตั้ง และการประกาศรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งซึ่งอยูในบัญชีรายชื่อ
(๔) การกําหนดแบบบัตรเลือกตั้งซึ่งตองมีที่สําหรับทําเครื่องหมายวาไมลงคะแนน
เลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง และการประกาศจํานวนผูไมประสงคจะลงคะแนนเลือกผูสมัครรับ
เลือกตั้ง
(๕) การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการแนะนําผูสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยรัฐ รวมทั้งวิธีการแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งโดยผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาเองหรือบุคคลอื่นที่อาจกระทําได
(๖) การจํากัดวงเงินคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้ง การแตงตั้งสมุหบัญชีเลือกตั้ง
โดยผูสมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบและการประกาศผลการตรวจสอบคาใชจายในการเลือกตั้งของ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๗)
การนั บ คะแนนและการประกาศผลการนั บ คะแนนในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้ง ซึ่งตองกระทําโดยเปดเผย ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่ง
แตเพียงแหงเดียว เวนแตเปนกรณีที่มีความจําเปนเฉพาะทองที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนด
เปนอยางอื่นก็ได
(๘) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา
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(๙) การประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และ
การเลื่อนผูมีรายชื่ออยูในลําดับถัดไปขึ้นมาแทนผูไดรับเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อซึ่งพนจากตําแหนง
มาตรา ๓๒๗ นอกจากที่ มี บั ญ ญั ติ ไ วใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
เรื่องการแบงเขตเลือกตั้ง การจัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการนับคะแนนใหม
(๓) การใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๔) กระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
(๕) การดําเนินคดีในศาลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งในความผิดเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
(๖) ความรวมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐตองใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๗) การรับรองและการแตงตั้งผูแทนองคการเอกชนเพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง
(๘) การจัดใหมีหนวยงานที่เปนอิสระเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
(๙) กําหนดเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มควบคุมและดําเนินการจัดหรือ
จัดให มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริห ารทองถิ่น ซึ่งตองไมเกินสิบปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๒๘ นอกจากที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) การจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งอยางนอยใหกระทําไดโดยบุคคลตั้งแตสิบหาคน
ขึ้นไป และการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง
(๒) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสงสมาชิก
สมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้ง มาเปนเหตุใหตองเลิกหรือ
ยุบ พรรคการเมือง
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(๓) การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองและการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของ พรรคการเมือง
(๔) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ
(๕) การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชนอยางอื่นแกพรรคการเมืองโดยรัฐ การ
จํากัดวงเงินคาใชจายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง และการควบคุมการรับบริจาคของพรรค
การเมือง
(๖) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบและ
การเปดเผยที่มาของรายไดและการใชจายของพรรคการเมือง
(๗) การจัดทําบัญชีแสดงรายรับและรายจายของพรรคการเมือง และบัญชีแสดง
ทรัพยสินและหนี้สินของพรรคการเมือง ซึ่งตองแสดงโดยเปดเผยซึ่งที่มาของรายไดและการใชจาย
ประจําปของพรรคการเมืองในทุกรอบปปฏิทิน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อ
ตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ
มาตรา ๓๒๙ ภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหดําเนินการตรา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ
(๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(๒) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง
(๔) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
(๕) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ
มาตรา ๓๓๐ นอกจากที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(๒) ความรวมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐตองใหแกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(๓) คุณสมบัติและหลักเกณฑการแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา
(๔) อํานาจหนาที่ของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
มาตรา ๓๓๑ นอกจากที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
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(๑) การกําหนดลักษณะอันเปนการร่ํารวยผิดปกติ และการกระทําอันเปนการทุจริต
ตอหนาที่
(๒) การหามกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมซึ่งผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐตองรับผิดชอบ ทั้งใน
ระหวางดํารงตําแหนงหรือหลังพนจากตําแหนงตามเวลาที่กําหนด
(๓) ตําแหนงและชั้นของผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ ตําแหนงและ
ระดับของขาราชการ พนักงาน และผูดํารงตําแหนงอื่น ที่ตองแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและที่
อาจถูกถอดถอนไดตามรัฐธรรมนูญนี้
(๔) การใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐแสดงทรัพยสินและ
หนี้สินพรอมทั้งเอกสารประกอบ หลักเกณฑในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินนั้น
เปนระยะ และหลักเกณฑในการเปดเผยบัญชีทรัพยสิน และหนี้สิน
(๕) วิธีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําการทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ กระทําผิดตอตําแหนง
หนาที่ในการยุติธรรม หรือกระทําการที่สอใหเห็นวามีพฤติการณดังกลาว ซึ่งตองระบุพฤติการณ
และมีหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควร
(๖) กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงและทําสํานวนในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองถูกกลาวหา โดยใหคํานึง ถึงฐานะของตําแหนงซึ่งมีอํานาจใหคุณใหโทษในระดับสูง และ
การคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร
(๗) กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาในการถอดถอนผูใดผูหนึ่งออกจากตําแหนง
ซึ่งจะตองเปดเผย เวนแตมีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะสําคัญ และการลงมติซึ่งตอง
กระทําเปนการลับ
(๘) กระบวนการไตสวนและวินิจฉัยในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ
กระทําการทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม โดยตองกําหนดกระบวนการใหเหมาะสมกับระดับของตําแหนงและ
การคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร
(๙) การดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่อื่นของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
(๑๐) ความรวมมือที่ศาล พนักงานสอบสวน หรือหนวยงานของรัฐ ตองใหแก
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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(๑๑) การดําเนินการตามมาตรา ๓๐๕ วรรคหา เพื่อฟองคดี รวมทั้งอํานาจในการนํา
ตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีตอไป
(๑๒) หลักเกณฑและวิธีการใหชดใชราคาทรัพยสินในกรณีที่ปรากฏวามีการโอน
หรือยักยายทรัพยสิน
(๑๓) โทษที่ประธานกรรมการหรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจะไดรับในกรณีที่กระทําการโดยขาดความเที่ยงธรรม กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือกระทํ าความผิด ตอตํ าแหน งหน าที่ราชการ ซึ่ งตองมีโทษสูง กวาที่กําหนดไวในกฎหมายที่
กําหนดโทษนั้นไมนอยกวาสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๓๓๒ นอกจากที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
(๑) อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งตองเปนระบบไตสวน
ขอเท็จจริง โดยยึดสํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสรุปไวเปน
หลัก และตองยึดถือหลักในเรื่องการฟงความทุกฝาย และสิทธิในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหา
(๓) การพิจารณาคดีโดยเปดเผย เวนแตจะมีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชน
สาธารณะสําคัญ
(๔) การหามดําเนินคดีซ้ําหรือซอนกัน
(๕) การแตงตั้งบุคคลใหดําเนินคดีตามมาตรา ๓๐๕
(๖) การบังคับตามคําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
(๗) การอื่นอันจําเปนเพื่อใหกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปดวยความ
รวดเร็วและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะความรวมมือที่ศาลอื่น พนักงานสอบสวน หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ ตองใหแกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
กฎหมายประกอบ
มาตรา ๓๓๓ นอกจากที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อันไดแก การวางนโยบาย
การใหคําปรึกษาและคําแนะนํา การเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผนดิน การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีพิจารณาในเรื่องวินยั ทางงบประมาณและการคลัง การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณา
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วินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบประมาณและการคลังในฐานะที่เปนองคกรสูงสุด และการพิจารณา
เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน
(๒) การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน
(๓) การจัดใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดําเนินการอื่น
มาตรา ๓๓๔ ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด
(๑) ใหตรากฎหมายตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๔๘ มาตรา
๒๗๐ มาตรา ๒๗๕ และมาตรา ๒๘๔ วรรคสองและวรรคสาม ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๒) ภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหตรากฎหมายกําหนด
หลักเกณฑใหผูพิพากษาศาล ยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณใด ไปดํารง
ตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสเพื่อนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นตน ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้น
ปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ จนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูพิพากษาผูนั้นมีอายุครบหก
สิบหาปบริบูรณ และหากผูพิพากษาอาวุโสผูใดผานการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติวายังมี
สมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ ก็ใหดํารงตําแหนงตอไปไดจนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูพิพากษาผู
นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบป บริบูรณ
(๓) ใหดําเนินการจัดตั้งศาลปกครองตามมาตรา ๒๗๖ ใหแลวเสร็จภายในสองป
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๔) ใหดําเนินการใหมีคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่นตามมาตรา ๒๘๕ วรรค
สาม
ใหครบถวนภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ นี้ ทั้งนี้ เวนแตเปนกรณีตาม
มาตรา ๓๓๕ (๗)
มาตรา ๓๓๕ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติ ดังตอไปนี้ มาใชบังคับกับกรณี
ตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับกฎหมาย
ที่มีผลใชบังคับอยูในวัน ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ หรือที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลวกอน
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ แตเมื่อมีการตรากฎหมายในเรื่องดังกลาวขึ้นใหม หรือมีการแกไข

๔๙๕

เพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว การดําเนินการนั้นตองเปนไปตามมาตรา ๒๙ ทั้งนี้ ใหนําไปใชบังคับกับ
กฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดวย โดยอนุโลม
(๒) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๐ มาใชบังคับ จนกวาจะมีการตรากฎหมายอนุวัต
การใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกินสามปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้
กฎหมายที่จะตราขึ้นจะตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ซึ่งมีผล
สมบูรณอยูในขณะที่กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ จนกวาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น
จะสิ้นผล
(๓) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับ จนกวาจะไดดําเนินการ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกินหาปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๔) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๐ และมาตรา ๒๐๙ มาใชบังคับ จนกวาจะมีการ
ตรากฎหมายอนุวัตการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกินสองปนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้
(๕) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๔๙ วรรคสามและวรรคหา มาใช
บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม และมิใหนํามาตรา ๒๗๓ วรรคสอง มาใชบังคับกับ
คณะกรรมการตุลาการตามมาตรา ๓๑๘ แตทั้งนี้จะตองดําเนินการเพื่อใหการเปนไปตามบทบัญญัติ
ดังกลาว ซึ่งตองไมเกินหาปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๖) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๓๗ มาใชบังคับ จนกวาจะมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อใหการเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกินหาปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๗) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๘๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับ
สมาชิกหรือผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนสมาชิกหรือผูบริหารโดยตําแหนง และ
ดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสภาองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว
(๘) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๘๘ วรรคสอง มาใชบังคับกับองคประกอบ
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น จนกวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมหรือตรากฎหมายขึ้นใหมเพื่อ
อนุวัตการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกินสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๓๖ เมื่อครบหาปนับแตวันประกาศใช รัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มี อํ า นาจทํ า รายงานเสนอความเห็ น ต อ รั ฐ สภาและคณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นได

๔๙๖

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
วันมูหะมัดนอร มะทา
ประธานรัฐสภา
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