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หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
  มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได 
 
  มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
  มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย 
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญ 
  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชนสวนรวม 
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
 
  มาตรา ๔  ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ 
เสมอกัน 
 
  มาตรา ๕  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด 
ของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ   
บทบัญญัตหิรือการกระทํานั้น เปนอันใชบังคับมิได  
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หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย 
   

 
  มาตรา ๖  องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพ
สักการะ ผูใดจะละเมิดมิได 
  ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได 
 
  มาตรา ๗  พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปน 
อัครศาสนูปถัมภก 
 
  มาตรา ๘  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 
  มาตรา ๙  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนา 
และถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
 
  มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 
เปนประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปน 
คณะองคมนตรี 
  คณะองคมนตรีมีหนาท่ีถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราช
กรณียกิจท้ังปวงท่ีพระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๑๑  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือการใหองคมนตรี 
พนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
  ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ประธานองคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง 
  ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
แตงตั้งองคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง 
 
  มาตรา ๑๒  องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนง 
ในองคกรอิสระ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาท่ีอื่นของรัฐ หรือสมาชิก 
หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ 
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  มาตรา ๑๓  กอนเขารับหนาท่ี องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณ 
ตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 
  “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา  
ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความ 
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 
  มาตรา ๑๔  องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก หรือมี 
พระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง 
 
  มาตรา ๑๕  การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและ 
สมุหราชองครักษพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
  การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการ 
ในพระองค ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัยตามท่ีบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา 
 
  มาตรา ๑๖  ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร  
หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่ง 
เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการ 
 
  มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีพระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตัง้ผูสําเร็จราชการ 
แทนพระองคตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีท่ีพระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ใหคณะองคมนตรี
เสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซึ่งสมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภา 
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศ 
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
  ในระหวางท่ีไมมีสภาผูแทนราษฎร ไมวาดวยเหตุสภาผูแทนราษฎรส้ินอายุ 
สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด ใหวุฒิสภาทําหนาท่ีรัฐสภา 
 
  มาตรา ๑๘  ในระหวางท่ีไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๖ 
หรือมาตรา ๑๗ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราว 
ไปพลางกอน 
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  ในกรณีท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ 
หรือมาตรา ๑๗ ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 
  ในระหวางท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหวางท่ีประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได  
ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาท่ีประธานองคมนตรี
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน 
 
  มาตรา ๑๙  กอนเขารับหนาท่ี ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับ 
การแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภาดวยถอยคํา 
ดังตอไปนี ้
  “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต  
เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
  ใหนําความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๐  ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัย
แหงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
  การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ  
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมี
พระราชดําริประการใด ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติม 
กฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบ
และทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธานองคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภา 
เพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการ และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ 
เปนกฎหมายได 
  ใหนําความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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  มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีท่ี
พระมหากษัตริยไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวย 
การสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แลว ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธาน
รัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และใหประธาน
รัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวให 
ประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 
  ในกรณีท่ีราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีท่ีพระมหากษัตริยมิไดทรง
แตงตั้งพระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศ
ตามมาตรา ๒๐ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ   
ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธาน
รัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวให
ประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 
  ใหนําความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๒  ในระหวางท่ียังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาท 
หรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๑ ใหประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีท่ี 
ราชบัลลังกวางลงในระหวางท่ีไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๖ 
หรือมาตรา ๑๗ หรือระหวางเวลาท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคนั้น ๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตอไป ท้ังนี้ จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือ 
องคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย 
  ในกรณีท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งไวและเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคหนึ่ง ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหประธาน
องคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 
  ในกรณีท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม 
วรรคหนึ่ง หรือทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง  
ใหนํามาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใชบังคับ 
 
  มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีคณะองคมนตรีจะตองปฏิบัตหินาท่ีตามมาตรา ๑๗ 
หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๘ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยูในระหวางท่ีไมมีประธาน 
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องคมนตรี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะองคมนตรีท่ีเหลืออยูเลือก 
องคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหนาท่ีประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๘  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม แลวแตกรณี 
 
  มาตรา ๒๔  การถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกระทําตอพระรัชทายาท 
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือตอผูแทนพระองคก็ได 
  ในระหวางท่ียังมิไดถวายสัตยปฏิญาณตามวรรคหนึ่ง ใหผูซึ่งตองถวายสัตย
ปฏิญาณปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนได 
 

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

   
 
  มาตรา ๒๕  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจาก 
ท่ีบัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดท่ีมิไดหามหรือจํากัดไว 
ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะทําการนั้นได 
และไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาท่ีการใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้น 
ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 
  มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ของบุคคล ตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิได
บัญญัติเง่ือนไขไว กฎหมายดังกลาวตองคํานึงถึงหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัด 
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ หรือจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของบุคคลมิได และตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมาย 
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  
 
  มาตรา ๒๗  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและ 
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  
  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  
  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตาง
ระหวางบุคคล เพศ ความพิการ หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได 
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  มาตรการท่ีรัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถ 
ใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวก
ใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตามวรรคสาม  
  บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีอื่นของรัฐ และพนักงาน
หรือลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป เวนแต 
ท่ีจํากัดไวในกฎหมายเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 
 
  มาตรา ๒๘  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
  การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมาย 
ของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือ
เสรีภาพในชีวิตหรือรางกายจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ 
ไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได  
 
  มาตรา ๒๙  บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมาย 
ท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลง 
แกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได 
  ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด  
และกอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอ 
บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 
  การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปน 
เพื่อปองกันมิใหมีการหลบหนี  
  ในคดีอาญา จะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได 
  คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ตองไดรับการพิจารณา  
และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองเปนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๓๐  การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อปองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะท่ีมีการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก หรือในระหวางท่ีประเทศ 
อยูในภาวะสงคราม 
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  มาตรา ๓๑  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา และยอมมี
เสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปน 
ปฏิปกษตอหนาท่ีของปวงชนชาวไทย ไมเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ และไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  มาตรา ๓๒  บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 
และครอบครัว 
  การกระทําอันเปนการละเมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
หรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาในทางใด ๆ จะกระทํามิได เวนแต 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้นเพียงเทาท่ีจําเปนท่ีเปนประโยชน 
ตอสาธารณะ 
 
  มาตรา ๓๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
  การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง  
หรือการคนเคหสถานหรือท่ีรโหฐานจะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือ 
มีเหตุอยางอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๓๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด  
การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพ
ดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้น 
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษา 
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อปองกันสุขภาพของประชาชน 
หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม  
  เสรีภาพทางวิชาการยอมไดรับความคุมครอง แตการใชเสรีภาพนั้น 
ตองไมเปนการขัดตอหนาท่ีของปวงชนชาวไทย หรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 
  มาตรา ๓๕  บุคคลซึ่งประกอบอาชีพส่ือมวลชนยอมมีเสรีภาพในการ 
เสนอขาวสารหรือการแสดงความความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
  การส่ังปดกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพ 
ตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได  
  การใหนําขาวสารหรือขอความใด ๆ ท่ีผูประกอบอาชีพส่ือมวลชนจัดทําขึ้น 
ไปใหเจาหนาท่ีตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือส่ือใด ๆ จะกระทํามิได เวนแต
จะกระทําในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม 
  เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย  
  การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือ 
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ส่ือมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได  หนวยงานของรัฐท่ีใชจายเงินหรือทรัพยสิน 
ใหส่ือมวลชน ไมวาเพื่อประโยชนในการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือเพื่อการอื่นใด 
ในทํานองเดียวกัน ตองเปดเผยรายละเอียดใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทราบ 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และใหประกาศใหประชาชนทราบดวย  
  เจาหนาท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาท่ีส่ือมวลชนยอมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 
แตตองปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภารกิจของหนวยงานท่ีตนสังกัดอยู 
 
  มาตรา ๓๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการติดตอส่ือสารถึงกันไมวาในทาง 
ใด ๆ  
  การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยขอมูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกัน รวมท้ัง 
การกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อใหลวงรูหรือไดมาซึ่งขอมูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกัน 
จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก 
  ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 
  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การปองกันประเทศ  
หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใช
คาทดแทนท่ีเปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับ
ความเสียหายจากการเวนคืน โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ผลกระทบตอผูถูกเวนคืน 
รวมท้ังประโยชนท่ีผูถูกเวนคืนอาจไดรับจากการเวนคืนนั้น 
  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหกระทําเพียงเทาท่ีจําเปนตองใชเพื่อการ 
ท่ีบัญญัติไวในวรรคสาม เวนแตเปนการเวนคืนเพื่อนําอสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนไปชดเชย 
ใหเกิดความเปนธรรมแกเจาของอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
  กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน 
และกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือท่ีเหลือจากการใชประโยชน และเจาของเดิมหรือทายาท 
ประสงคจะไดคืน ใหคืนแกเจาของเดิมหรือทายาท 
  ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนท่ีมิได 
ใชประโยชนหรือท่ีเหลือจากการใชประโยชนใหแกเจาของเดิมหรือทายาท และการ 
เรียกคืนคาทดแทนท่ีชดใชไป ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 



๑๐  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  การตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยระบุเจาะจง 
อสังหาริมทรัพยหรือเจาของอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนตามความจําเปน มิใหถือวา 
เปนการขัดตอมาตรา ๒๖ วรรคสอง 
 
  มาตรา ๓๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นท่ีอยู 
  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ 
สวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว  
หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว 
 
  มาตรา ๓๙  การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร  
หรือหามมิใหผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได 
  การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระทํามิได  
 
  มาตรา ๔๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ  
การแขงขันอยางเปนธรรม การปองกันหรือขจัดการผูกขาด การคุมครองผูบริโภค  
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเทาท่ีจําเปน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น 
  การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง  
ตองไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติหรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา  
 
  มาตรา ๔๑  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวรองทุกขและฟองหนวยงาน
ของรัฐ  
  ขอบเขตแหงสิทธิและการใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 
 
  มาตรา ๔๒  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ 
สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอื่น  
  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ เพื่อรักษา 
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการปองกันหรือขจัดการ 
กีดกันหรือการผูกขาด  
 



๑๑  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๔๓  บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิดําเนินการหรือรวมกับ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐ ในการอนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของชาติ  
 
  มาตรา ๔๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุมครองสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น 
 
  มาตรา ๔๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหาร
พรรคการเมืองซึ่งตองกําหนดใหเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได เปดโอกาสให 
สมาชิกมีสวนรวมอยางกวางขวางในการกําหนดนโยบายและการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง 
และกําหนดมาตรการใหสามารถดําเนินการโดยอิสระไมถูกครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลใด 
ซึ่งมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น 
 
  มาตรา ๔๖  บุคคลจะใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มิได 
  ผูใดทราบวามีการกระทําตามวรรคหนึ่งยอมมีสิทธิรองตออัยการสูงสุด 
เพื่อรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาวได  
  ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดมีคําส่ังไมรับดําเนินการตามท่ีรองขอ  
หรือไมดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ ผูรองขอจะย่ืนคํารอง
โดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญก็ได  
  การดําเนินการตามมาตรานี้ไมกระทบตอการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทํา
การตามวรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 



๑๒  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๔ 
หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 

   
 
  มาตรา ๔๗  บุคคลมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (๑) พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๒) ปองกันประเทศ และรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ  
และสาธารณสมบัติของแผนดิน  
  (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  (๔) เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
  (๕) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  (๖) เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมกระทําการ
ใดท่ีอาจกอใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
  (๗) ไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามตอิยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมของประเทศเปนสําคัญ 
  (๘) รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษ และคุมครองส่ิงแวดลอม 
  (๙) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  (๑๐) ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 

หมวด ๕ 
หนาท่ีของรัฐ  

   
 
  มาตรา ๔๘  รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช  
อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ 
และผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน   
เพื่อประโยชนแหงการนี้ รัฐพึงจัดใหมีการทหาร การทูต และการขาวกรองท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม 
 
  มาตรา ๔๙  รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมาย 
อยางเครงครัด 
 
 



๑๓  
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  มาตรา ๕๐  รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงโดยไมเรียกเก็บคาใชจาย 
  รัฐตองดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษากอนวัยเรียนท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 
  รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการ 
ในระบบตาง ๆ รวมท้ังการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ี
ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพ  
ไดมาตรฐานสากล และดําเนินการใหผูดอยโอกาสไดรับการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการศึกษาตามความถนัดของตน ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  
ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการดําเนินการ
และตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย 

 การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
 
  มาตรา ๕๑  รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข 
ท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง และสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนา 
ภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
  มาตรา ๕๒  รัฐตองจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยางท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน  
 
  มาตรา ๕๓  รัฐตองอนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหาร 
จัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  
และความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดประโยชนอยางย่ังยืน โดยตองใหประชาชน 
และชุมชนในทองถิ่นท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมดําเนินการและไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินการดังกลาวดวยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๕๔  การดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ  
ถาการนั้นอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบสุข วิถีชีวิตหรือสุขภาพของประชาชนหรือ 
ชุมชน หรือส่ิงแวดลอม รัฐตองดําเนินการใหประชาชนท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมและรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดวยตามท่ีกฎหมาย 
บัญญัติ 
 



๑๔  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง รัฐตองระมัดระวังใหเกิดผลกระทบ 
ตอประชาชน ชุมชน ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพนอยท่ีสุด และตอง
ดําเนินการใหมีการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชน 
ท่ีไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมและโดยไมชักชา  
 
  มาตรา ๕๕  รัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการท่ีมิใชขอมูลเกี่ยวกับ 
ความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูล 
ดังกลาวโดยสะดวก ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๕๖  รัฐตองรักษาไวซึ่งคล่ืนความถี่และสิทธิในวงโคจรของ 
ดาวเทียมอันเปนทรัพยากรของชาติ ใหเปนประโยชนของชาติและประชาชน 
  การจัดใหมีการใชประโยชนจากคล่ืนความถี่หรือสิทธิในวงโคจรตาม 
วรรคหนึ่ง ไมวาจะใชเพื่อสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม  
หรือเพื่อประโยชนอื่นใด ตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ 
และประโยชนสาธารณะ รวมตลอดท้ังการใหประชาชนมีสวนไดใชประโยชนดวยตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ  
  รัฐตองจัดใหมีองคกรท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อรับผิดชอบ
และกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับคล่ืนความถี่ใหเปนไปตามวรรคสอง  ในการนี้ องคกร
ดังกลาวตองจัดใหมีมาตรการปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนจากผูบริโภค 
โดยไมเปนธรรมหรือสรางภาระแกผูบริโภคเกินความจําเปน ปองกันมิใหคล่ืนความถี่
รบกวนกัน รวมตลอดท้ังปองกันการกระทําท่ีมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู 
หรือปดกั้นการรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองตามความเปนจริงของประชาชน และปองกัน 
มิใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดใชประโยชนจากคล่ืนความถี่โดยไมคํานึงถึงสิทธิของประชาชน
ท่ัวไป รวมตลอดท้ังการกําหนดสัดสวนขั้นต่ําท่ีผูใชประโยชนจากคล่ืนความถี่จะตอง
ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๕๗  รัฐตองจัดใหมีมาตรการหรือกลไกในการคุมครองสิทธิ 
ของผูบริโภค และสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริโภครวมกลุมกันเพื่อปกปองสิทธิของตน 
 
  มาตรา ๕๘  รัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพื่อใหฐานะ
ทางการเงินการคลังของรัฐมเีสถียรภาพและมั่นคงอยางย่ังยืนตามกฎหมายวาดวยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
 



๑๕  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๕๙  รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึง
อันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมี
มาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกลาวอยางเขมงวด  
 

หมวด ๖ 
แนวนโยบายแหงรัฐ 

   
 
  มาตรา ๖๐  บทบัญญัติในหมวดนี้เปนแนวทางใหรัฐดําเนินการ 
ตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ไมกอใหเกิดสิทธิ 
ในการฟองรองรัฐ  
 
  มาตรา ๖๑  รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนา 
ของประเทศและเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน 
เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว  
  การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย การจัดทํา  
และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวย  
  ยุทธศาสตรชาติ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  
 
  มาตรา ๖๒  รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลัก 
ความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  
ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติและ 
ของคนไทยในตางประเทศ  
 
  มาตรา ๖๓  รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
  ในการคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทย 
สวนใหญนับถือมาชานาน รัฐตองมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการ 
บอนทําลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด และพึงสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน 
มีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาว 
 
 



๑๖  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๖๔  รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดาน 
ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร  
  รัฐพึงมีมาตรการคุมครองเจาหนาท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม  
ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดยเครงครัดปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ 
  รัฐพึงใหความชวยเหลือทางกฎหมายท่ีจําเปนและเหมาะสมแกผูยากไร 
หรือผูดอยโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และพึงเยียวยาผูไดรับความเสียหาย 
ในคดีอาญา ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๖๕  รัฐพึงจัดใหมีและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลปวิทยาการ 
ใหเกิดความรู การพัฒนาการ และนวัตกรรม เพื่อความเขมแข็งของสังคมและเสริมสราง 
ความสามารถของคนในชาติ 
 
  มาตรา ๖๖  รัฐพึงอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของชาติ และพึงจดัใหมีพื้นท่ี 
สาธารณะสําหรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน  
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชสิทธิและมีสวนรวมในการดําเนินการดวย 
 
  มาตรา ๖๗  รัฐพึงสงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุ 
ตาง ๆ ใหมีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตาม 
ความสมัครใจไดอยางสงบสุข ไมถูกรบกวน  ท้ังนี้ เทาท่ีไมเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ  
หรือสุขภาพอนามัย  
 
  มาตรา ๖๘  รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปน
องคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญของสังคม รวมตลอดท้ังสงเสริมและพัฒนาการสรางเสริม
สุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริม 
และพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
  รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูยากไร 
ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาว 
ถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบําบัด ฟนฟูและ
เยียวยาผูถูกกระทําการดังกลาว 
 



๑๗  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๖๙  รัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกท่ีชวยใหเกษตรกรประกอบ
เกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย 
โดยใชตนทุนต่ํา และสามารถแขงขันในตลาดได  
 
  มาตรา ๗๐  รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางาน 
โดยเหมาะสมกับศักยภาพและวัย และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัย 
ในการทํางาน โดยไดรับสวัสดิการ รายได และสิทธิประโยชนอื่นท่ีเหมาะสมแก 
การดํารงชีพ และพึงจัดใหมีหรือสงเสริมการออมเพื่อการดํารงชีพเมื่อพนวัยทํางาน 
 
  มาตรา ๗๑  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชน 
จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางท่ัวถึง เปนธรรม และย่ังยืน  
สามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทาง
เศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรม และพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนและประเทศ 
  รัฐตองไมประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแต
กรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน
สวนรวม การจัดใหมีสาธารณูปโภค หรือการจัดทําบริการสาธารณะ 
 
  มาตรา ๗๒  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินและงาน 
ของรัฐอยางอื่น รวมตลอดท้ังการบริการประชาชน ใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว  
และไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามระบบคุณธรรม 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใด 
ใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบท่ีเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี  
หรือกระบวนการแตงตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ  
  รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลัก 
ในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตอง 
ไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 
 
  มาตรา ๗๓  รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน และพึงยกเลิก 
หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือท่ีเปน
อุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพท่ีไมจําเปนโดยเร็ว เพื่อไมใหเปนภาระ 
แกประชาชน 
 



๑๘  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๗  
รัฐสภา 

   
 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
  มาตรา ๗๔  รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
  รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญ 
  บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกัน
มิได 
 
  มาตรา ๗๕  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธาน
วุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา 
  ในกรณีท่ีไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาท่ีประธาน
รัฐสภาแทน 
  ในระหวางท่ีประธานวุฒิสภาตองทําหนาท่ีประธานรัฐสภาตามวรรคสอง 
แตไมมีประธานวุฒิสภา ใหรองประธานวุฒิสภาทําหนาท่ีประธานรัฐสภา ถาไมมี 
รองประธานวุฒิสภา ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากท่ีสุดในขณะนั้นทําหนาท่ีประธาน
รัฐสภา และใหดําเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 
  ประธานรัฐสภามีหนาท่ีและอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และดําเนินกิจการ 
ของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ 
  ประธานรัฐสภาและผูทําหนาท่ีแทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลาง 
ในการปฏิบัติหนาท่ี 
  รองประธานรัฐสภามีหนาท่ีและอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และตามท่ีประธาน
รัฐสภามอบหมาย 
 
 
 
 



๑๙  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๗๖  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราช 
บัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๐ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ 
รางพระราชบัญญัติท่ีไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 
 
  มาตรา ๗๗  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อ 
รองตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิก วาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง 
แหงสภานั้นส้ินสุดลงตามมาตรา ๙๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๓)  
หรือมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาท่ีไดรับ
คํารอง สงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้น 
ส้ินสุดลงหรือไม 
  เมื่อไดรับเร่ืองไวพิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยวาสมาชิกผูถูกรอง 
มีกรณีตามท่ีถูกรอง ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหสมาชิกผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาท่ี 
จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว  
ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาท่ีไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง  
ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูถูกรองส้ินสุดลง ใหผูนั้น 
พนจากตําแหนงนับแตวันท่ีหยุดปฏิบัติหนาท่ี แตไมกระทบตอกิจการท่ีผูนั้นไดกระทํา 
ไปกอนพนจากตําแหนง 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหสงเร่ือง 
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งไดดวย  
 

สวนท่ี ๒ 
สภาผูแทนราษฎร 
   

 
  มาตรา ๗๘  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน ดังนี้ 
  (๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวนสามรอย 
หาสิบคน 
  (๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจํานวนหนึ่งรอย 
หาสิบคน 



๒๐  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใด  
และยังไมมีการเลือกตั้งหรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงท่ีวาง  
ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาท่ีมีอยู 
  ในกรณีมีเหตุใด ๆ ท่ีทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
มีจํานวนไมถึงหนึ่งรอยหาสิบคน ใหสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู 
 
  มาตรา ๗๙  ในการเลือกตั้งท่ัวไป เมื่อมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ไดรับเลือกตั้งถึงรอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมดแลว  
หากมีความจําเปนจะตองเรียกประชุมรัฐสภา ก็ใหดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได  
โดยใหถือวาสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู แตตองดําเนินการใหมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบตามจํานวนตามมาตรา ๗๘ โดยเร็ว  ในกรณีเชนนี้  
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎร 
ท่ีเหลืออยู 
 
  มาตรา ๘๐  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ 
แบงเขตเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใหแตละเขตเลือกตั้ง 
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตละหนึ่งคน และผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนเลือกตั้งไดคนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งผูใด  
หรือจะลงคะแนนไมเลือกผูใดเลยก็ได 
  ใหผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกวาคะแนนเสียง
ท่ีไมเลือกผูใด เปนผูไดรับเลือกตั้ง 
  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่น 
ท่ีเกี่ยวของ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบ
เบ้ืองตนแลวมีเหตุอันควรเชื่อวาผลการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
และมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของเขตเลือกตั้งท้ังหมด ซึ่งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตองตรวจสอบเบ้ืองตนและประกาศผลการเลือกตั้งใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
ซึ่งตองไมชากวาหกสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง ท้ังนี้ การประกาศผลดังกลาวไมเปนการ 
ตัดหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะดําเนินการสืบสวน ไตสวน  
หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําการทุจริต หรือไมเปนไปโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม ไมวาจะไดประกาศผลการเลือกตั้งแลวหรือไมก็ตาม 
 



๒๑  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๘๑  การกําหนดจํานวนผูแทนราษฎรท่ีแตละจังหวัดจะพึงมี  
และการแบงเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการตามวิธีการ  ดังตอไปนี้  
  (๑) ใหใชจํานวนราษฎรท้ังประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 
ท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง เฉล่ียดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามรอยหาสิบคน จํานวนท่ีไดรับใหถือวาเปนจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 
  (๒) จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) 
ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน โดยใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง 
  (๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรท่ีถึงเกณฑ
จํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 
  (๔) เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตาม (๒)  
และ (๓) แลว ถาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังไมครบสามรอยหาสิบคน จังหวัดใด 
มีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณตาม (๓) มากท่ีสุด ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่มสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัด 
ท่ีมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวนสามรอย 
หาสิบคน 
  (๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหนึ่งคน  
ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงมี  
โดยตองแบงพื้นท่ีของเขตเลือกตั้งแตละเขตใหตดิตอกัน และตองจัดใหมีจํานวนราษฎร 
ในแตละเขตใกลเคียงกัน 
 
  มาตรา ๘๒  ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งตองเปนผูซึ่งพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิกสงสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัคร 
รับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได 
  เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแลว ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง 
จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปล่ียนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งไดเฉพาะกรณีผูสมัคร 
ตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม และเปนกรณีท่ีเปล่ียนแปลงกอนปดการ 
รับสมัครรับเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๘๓  ในการเลือกตั้งท่ัวไป ใหพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกตั้ง 
แจงรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติวาจะเสนอใหสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณา 
ใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี ไมเกินสามรายชื่อ ตอคณะกรรมการ 



๒๒  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

การเลือกตั้งกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รายชื่อบุคคลดังกลาวใหประชาชนทราบ และใหนํามาตรา ๘๒ วรรคสอง มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
  พรรคการเมืองจะไมเสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได 
 
  มาตรา ๘๔  การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๓ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี ้
  (๑) ตองมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  
  (๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะ 
ตองหามท่ีจะเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๕ และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑)  
ใหพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น 
  การเสนอชื่อบุคคลใดท่ีมิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อ
บุคคลนั้น 
 
  มาตรา ๘๕  พรรคการเมืองใดสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต 
เลือกตั้งแลว ใหมีสิทธิสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได 
  การสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคการเมืองจัดทํา 
บัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี โดยผูสมัครรับเลือกตั้งของแตละพรรคตองไมซ้ํากัน  
และไมซ้ํากับรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยสงบัญชีรายชื่อดังกลาว 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง 
  การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ตองใหสมาชิกของพรรคการเมือง 
มีสวนรวมในการพิจารณาดวย โดยตองคํานึงถึงผูสมัครจากภูมิภาคตาง ๆ และความ 
เทาเทียมกันระหวางชายและหญิง  
 
  มาตรา ๘๖  การคํานวณหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ 
แตละพรรคการเมือง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
  (๑) นําคะแนนรวมท้ังประเทศท่ีพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีสงผูสมัคร 
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไดรับจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหารดวยหารอย 
อันเปนจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผูแทนราษฎร 
  (๒) นําผลลัพธตาม (๑) ไปหารจํานวนคะแนนรวมท้ังประเทศของ 
พรรคการเมืองแตละพรรคท่ีไดรับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ 
แบงเขตเลือกตั้งทุกเขต จํานวนท่ีไดรับใหถือเปนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 



๒๓  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

ท่ีพรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได  
  (๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองจะพึงมีได  
ลบดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งท้ังหมดท่ีพรรคการเมืองนั้น
ไดรับเลือกตั้ง ในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธคือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อท่ีพรรคการเมืองนั้นจะไดรับ 
  (๔) ถาพรรคการเมืองใดมีผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบแบงเขตเลือกตั้งเทากับหรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมือง
นั้นจะพึงมีไดตาม (๒) ใหพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนท่ีไดรับ
จากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และไมมีสิทธิไดรับการจัดสรรสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และใหนําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ท้ังหมดไปจัดสรรใหแกพรรคการเมืองท่ีมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งต่ํากวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองนั้นจะพึงมีตาม (๒)  
ตามอัตราสวน แตตองไมมีผลใหพรรคการเมืองใดดังกลาวมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เกินจํานวนท่ีจะพึงมีตาม (๒) 
  (๕) เมื่อไดจํานวนผูไดรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือง
แลว ใหผูสมัครตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  ในกรณีท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดตายภายหลังวันปดรับสมัครรับเลือกตั้ง  
แตกอนเวลาปดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ใหนําคะแนนท่ีมีผูลงคะแนนใหมาคํานวณ
ตาม (๑) และ (๒) ดวย 
  การนับคะแนน หลักเกณฑและวิธีการคํานวณ การคิดอัตราสวน  
และการประกาศผลการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 
  มาตรา ๘๗  เขตเลือกตั้งท่ีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งรายใดไดรับคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากกวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น 
ใหจัดใหมีการเลือกตั้งใหม และมิใหนับคะแนนท่ีผูสมัครแตละคนไดรับไปใชในการคํานวณ
ตามมาตรา ๘๖  ในกรณีเชนนี้ ผูสมัครทุกรายนั้นไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ท่ัวไปคร้ังนั้นอีก และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการใหมีการรับสมัครผูสมัคร 
รับเลือกตั้งใหม  
 
 
 
 



๒๔  
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  มาตรา ๘๘  ในกรณีท่ีการเลือกตั้งท่ัวไปท่ีตองมีการเลือกตั้งแบบ 
แบงเขตเลือกตั้งใหมในบางเขตหรือบางหนวยเลือกตั้งกอนประกาศผลการเลือกตั้ง  
หรือการเลือกตั้งยังไมแลวเสร็จหรือยังไมมีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้ง
ไมวาดวยเหตุใด การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีแตละพรรคการเมืองพึงมี  
และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท่ีแตละพรรคการเมืองพึงไดรับ  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  ในกรณีท่ีผลการคํานวณตามวรรคหนึ่งทําใหจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับทายตามลําดับพนจากตําแหนง แตไมกระทบตอ
กิจการใดท่ีผูนั้นไดทําไปแลว  
 
  มาตรา ๘๙  ภายในหนึ่งปหลังจากวันเลือกตั้งอันเปนการเลือกตั้งท่ัวไป  
ถาตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด 
ขึ้นใหม เพราะเหตุท่ีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
ใหนํามาตรา ๘๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวางไมวาดวยเหตุใด
ภายหลังพนเวลาหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งท่ัวไป มิใหมีผลกระทบกับการคํานวณ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีแตละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๘๖ 
 
  มาตรา ๙๐  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
  (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  
ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปในวันเลือกตั้ง 
  (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 
เกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
  ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  
หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
หรือมีถิ่นท่ีอยูนอกราชอาณาจักร จะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
นอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานท่ี และตามวันเวลา วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได 
  ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุอันสมควร 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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  มาตรา ๙๑  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหาม 
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง 
  (๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
  (๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 
  (๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 
  มาตรา ๙๒  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปนับถึงวันเลือกตั้ง 
  (๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียง 
พรรคการเมืองเดียว เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแต 
ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งท่ัวไป เพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเกาสิบวันดังกลาวใหลดลง 
เหลือสามสิบวัน  
  (๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใด 
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย 
        (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งมาแลว 
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
        (ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 
        (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 
        (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่อ 
อยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง แลวแตกรณี เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 
หาป 
  (๕) ไมเคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๓๙ หรือมาตรา ๒๓๑ 
วรรคสาม  
 
  มาตรา ๙๓  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี ้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
  (๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
  (๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนใด ๆ  
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  (๔) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๑ (๑) (๒) 
หรือ (๔) 
  (๕) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว หรือ
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามคําพิพากษาหรือตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
  (๖) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
  (๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงสิบปนับถึงวันเลือกตั้ง  
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) เคยถูกส่ังใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  (๙) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงท่ีสุดใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
  (๑๐) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการ หรือตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
ความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน กฎหมาย 
วาดวยยาเสพติดในฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนัน  
ในฐานความผิดเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  (๑๑) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการ
เลือกตั้ง  
  (๑๒) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการ
การเมือง 
  (๑๓) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
  (๑๔) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ
ส้ินสุดลงยังไมเกินสองป 
  (๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือเปนเจาหนาท่ีอื่นของรัฐ 
  (๑๖) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
  (๑๗) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 
 
 



๒๗  
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  มาตรา ๙๔  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละส่ีปนับแต 
วันเลือกตั้ง 
  ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมือง 
ท่ีมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได 
 
  มาตรา ๙๕  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเร่ิมตั้งแต 
วันเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๙๖  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง เมื่อ 
  (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎร 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก 
  (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๒ 
  (๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๓ 
  (๖) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๗๙ หรือมาตรา  
๑๘๐ 
  (๗) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก  
  (๘) พนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก  
เพราะพรรคการเมืองนั้นมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของท่ีประชุมรวม 
ของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัด 
พรรคการเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก  
ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันท่ีพรรคการเมืองมีมติ เวนแต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวัน 
นับแตวันท่ีพรรคการเมืองมีมติ 
  (๙) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง แตในกรณีท่ีขาดจากการ
เปนสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแต
วันท่ีมีคําส่ังยุบพรรคการเมือง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจาก
วันท่ีครบกําหนดหกสิบวันนั้น 
  (๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓๙ 
หรือมาตรา ๒๓๑ วรรคสาม 
  (๑๑) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในส่ีของจํานวนวันประชุม 
ในสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจาก 



๒๘  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

ประธานสภาผูแทนราษฎร 
  (๑๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ  
เวนแตเปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
  (๑๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
 
  มาตรา ๙๗  เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง พระมหากษัตริย 
จะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม  
เปนการเลือกตั้งท่ัวไป ภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีสภาผูแทนราษฎรส้ินอายุ 
  การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ตองเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร  
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๙๘  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภา
ผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งท่ัวไป 
  การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา และใหกระทําได
เพียงคร้ังเดียวในเหตุการณเดียวกัน  
  ภายในหาวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใชบังคับ  
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปในราชกิจจานุเบกษา  
ซึ่งตองไมนอยกวาส่ีสิบหาวันแตไมเกินหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ใชบังคับ วันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร  
 
  มาตรา ๙๙  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเล่ียงได เปนเหตุให 
ไมสามารถจัดการเลือกตั้งตามวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดตาม 
มาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดวันเลือกตั้งใหมก็ได  
แตตองจัดใหมีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเหตุดังกลาวส้ินสุดลง  
 
  มาตรา ๑๐๐  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะ 
เหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎร ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีท่ีเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงท่ีวาง และใหนํามาตรา ๙๗ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
 



๒๙  
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  (๒) ในกรณีท่ีเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ 
พรรคการเมืองนั้นเล่ือนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวาง  
โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง  
หากไมมีรายชื่อเหลืออยูในบัญชีท่ีจะเล่ือนขึ้นมาแทนตําแหนงท่ีวาง ใหสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู 
  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๑)  
ใหเร่ิมนับแตวันเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูเขามาแทนตาม (๒) ใหเร่ิมนับแตวันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตําแหนงท่ีวางนั้น อยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุ 
ของสภาผูแทนราษฎรท่ีเหลืออยู 
  การคํานวณสัดสวนคะแนนของพรรคการเมืองสําหรับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง ใหเปนไปตามมาตรา ๘๙ 
 
  มาตรา ๑๐๑  ภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว 
พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมือง 
ในสภาผูแทนราษฎรท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุด และสมาชิกมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 
ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือรองประธานสภาผูแทนราษฎร เปนผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎร 
  ในกรณีท่ีพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก  
  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
  ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติ
ตามวรรคหนึ่ง และใหนํามาตรา ๑๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ 
พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวาง 
 

สวนท่ี ๓ 
วุฒิสภา 

   
 
  มาตรา ๑๐๒  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนสองรอยคน ซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ  
หรือประโยชนรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม  
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  การแบงกลุมและคุณสมบัติของบุคคลในแตละกลุม หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกกันเอง การไดรับเลือก จํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีจะพึงมีจากแตละกลุม การขึ้น 
บัญชีสํารอง การเล่ือนบุคคลจากบัญชีสํารองขึ้นดํารงตําแหนงแทน มาตรการท่ีจําเปน
เพื่อใหการเลือกกันเองเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และการอื่นใดท่ีจําเปน ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการใหการเลือกดังกลาวเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
จะกําหนดมิใหผูสมัครในแตละกลุมเลือกบุคคลในกลุมเดียวกัน หรือจะกําหนดใหมี 
การคัดกรองผูสมัครรับเลือกดวยวิธีการอื่นใดท่ีผูสมัครรับเลือกมีสวนรวมในการคัดกรอง 
ก็ได  
  ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมครบตามวรรคหนึ่ง  
ไมวาเพราะเหตุตําแหนงวางลง หรือดวยเหตุอื่นใดอันมิใชเพราะเหตุครบวาระ และไมมี
รายชื่อบุคคลท่ีสํารองไวเหลืออยู ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาท่ีมีอยู  
แตในกรณีท่ีมีสมาชิกวุฒิสภาเหลือไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดและ 
อายุของวุฒิสภาเหลืออยูเกินหนึ่งป ใหดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน 
หกสิบวันนับแตวันท่ีวุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่ง  ในกรณีเชนวานี้ ใหผูไดรับ
เลือกดังกลาวอยูในวาระเทาท่ีเหลืออยูของวุฒิสภา 
  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และภายในหาวัน 
นับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
วันเร่ิมดําเนินการเพื่อเลือกไมชากวาสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
มีผลใชบังคับ การกําหนดดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนํามาตรา ๙๙ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๐๓  สมาชิกวุฒิสภาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้  
  ก. คุณสมบัติ 
     (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
     (๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปในวันสมัครรับเลือก 
     (๓) มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ หรือทํางานในดาน 
ท่ีสมัคร ไมนอยกวาสิบป หรือเปนผูมีลักษณะตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
     (๔) เกิด มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ทํางาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นท่ี 
ท่ีสมัครตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 



๓๑  
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  ข. ลักษณะตองหาม 
     (๑) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๓ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) หรือ (๑๗) 
     (๒) เปนขาราชการ 
     (๓) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เวนแตไดพนจากการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมนอยกวาสิบปนับถึงวันสมัครรับเลือก 
     (๔) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง 
เวนแตไดพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองมาแลวไมนอยกวา
สิบปนับถึงวันสมัครรับเลือก 
     (๕) เปนหรือเคยเปนรัฐมนตรี เวนแตไดพนจากการเปนรัฐมนตรีมาแลว
ไมนอยกวาสิบปนับถึงวันสมัครรับเลือก 
     (๖) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เวนแต 
ไดพนจากการเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมาแลวไมนอยกวาสิบปนับถึง 
วันสมัครรับเลือก 
     (๗) เปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
ผูสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ
หรือในองคกรอิสระ 
     (๘) เคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 
  มาตรา ๑๐๔  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 
  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละหาปนับแตวันประกาศ 
ผลการเลือก และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
  ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งส้ินสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปจนกวาจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม 
 
  มาตรา ๑๐๕  เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลง พระมหากษัตริย 
จะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการดําเนินการเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม  
และภายในหาวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดวันเร่ิมดําเนินการเพื่อเลือกไมชากวาสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวมีผลใชบังคับ การกําหนดดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนํา 
มาตรา ๙๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 



๓๒  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๐๖  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลง เมื่อ 
  (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๓ 
  (๕) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม 
ท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
  (๖) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแต 
เปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิ่นประมาท 
  (๗) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
  (๘) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๐๘ หรือตองหามตาม 
มาตรา ๑๗๙ หรือมาตรา ๑๘๐ 
  (๙) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓๙ หรือ
มาตรา ๒๓๑ วรรคสาม  
 
  มาตรา ๑๐๗  บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ
ส้ินสุดลงมาแลวยังไมเกินสองป จะเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได 
 
  มาตรา ๑๐๘  สมาชิกวุฒิสภาตองไมฝกใฝหรือยอมตนอยูใตอาณัติของ
พรรคการเมืองใด ๆ  
 

สวนท่ี ๔ 
บทท่ีใชแกสภาท้ังสอง 

   
 
  มาตรา ๑๐๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปน 
ผูแทนปวงชนชาวไทย ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ  
และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย 
โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน 
 
  มาตรา ๑๑๐  กอนเขารับหนาท่ี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 
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  “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ี 
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไว 
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 
  มาตรา ๑๑๑  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา มีประธานสภา 
คนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิก
แหงสภานั้น ๆ ตามมติของสภา 
  ในระหวางการดํารงตําแหนง ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
จะเปนกรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได 
 
  มาตรา ๑๑๒  ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนง
จนส้ินอายุของสภาหรือมีการยุบสภา 
  ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันส้ินอายุของ
วุฒิสภา  
 
  มาตรา ๑๑๓  ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๑๑๒ เมื่อ 
  (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิก 
  (๒) ลาออกจากตําแหนง 
  (๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือขาราชการการเมืองอื่น 
  (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอ 
การลงโทษ เวนแตเปนกรณีท่ีคดียังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิด 
อันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 
  มาตรา ๑๑๔  ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหนาท่ี 
และอํานาจดําเนินกิจการของสภานั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีหนาท่ี 
และอํานาจตามท่ีประธานมอบหมาย และปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานเมื่อประธานไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
  ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทําหนาท่ีแทน  
ตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ี 
  เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและ 
รองประธานวุฒิสภาไมอยูในท่ีประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกกันเองใหสมาชิก 
คนหนึ่งเปนประธานในคราวประชุมนั้น 
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  มาตรา ๑๑๕  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภา 
ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ 
แตละสภา จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู  
สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะกําหนดองคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได 
  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแต 
ท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญ 
  สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
  รายงานการประชุม และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก 
แตละคน ตองเปดเผยใหประชาชนทราบไดท่ัวไป เวนแตกรณีการประชุมลับหรือ 
การออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ 
  การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง
ใด ใหกระทําเปนการลับ เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๑๑๖  ภายในหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งท่ัวไป ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให
สมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก 
  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย 
  วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปคร้ังท่ีหนึ่ง สวนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง ใหเปนไปตามท่ี 
สภาผูแทนราษฎรกําหนด กรณีท่ีการเร่ิมประชุมคร้ังแรกตามวรรคหนึ่ง มีเวลาจนถึงส้ินป
ปฏิทินไมถึงหนึ่งรอยหาสิบวัน จะไมมีการประชุมสมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสองสําหรับ 
ปนั้นก็ได 
  สมัยประชุมสามัญประจําปของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลา 
หนึ่งรอยย่ีสิบวัน แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได 
  การปดสมัยประชุมสามัญประจําปกอนครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยย่ีสิบวัน 
จะกระทําไดก็แตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
  มาตรา ๑๑๗  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรง
ปดประชุม 
  พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปคร้ังแรกดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระ
รัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่ง เปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได 



๓๕  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได 
  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง การเรียกประชุม 
การขยายเวลาประชุม และการปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
  มาตรา ๑๑๘  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาท้ังสองสภา
รวมกัน หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาใหนําความ 
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุม 
สมัยวิสามัญได  
  ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการ 
 
  มาตรา ๑๑๙  ในท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร ท่ีประชุมวุฒิสภา  
หรือท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง 
แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไป
เปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใด ๆ มิได 
  เอกสิทธ์ิตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุม 
ท่ีมีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใด หากถอยคําท่ีกลาว
ในท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิด
ทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น 
  ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดท่ีอาจเปนเหตุใหบุคคลอื่น
ซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมี
การโฆษณาคําชี้แจงตามท่ีบุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใน
ขอบังคับการประชุมของสภานั้น  ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอสิทธิของบุคคลในการฟองคดี 
ตอศาล 
  เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไวในมาตรานี้ ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณา
รายงานการประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี 
และคุมครองไปถึงบุคคลซึง่ประธานในท่ีประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุม ตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุ 
กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใดท่ีไดรับอนุญาตจากประธานแหงสภานั้นดวย
โดยอนุโลม 
 



๓๖  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๒๐  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียก
ตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิก 
ผูนั้นเปนผูตองหาในคดีอาญา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิก  
หรือเปนการจับในขณะกระทําความผิด 
  ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ในขณะกระทําความผิด ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน   
และประธานแหงสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิกอาจส่ังใหปลอยผูถูกจับได 
  ในกรณีท่ีมีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ในคดีอาญา ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวาง 
สมัยประชุมมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดีอาญา 
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ หรือคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการท่ีสมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา 
  การพิจารณาพิพากษาคดีท่ีศาลไดกระทํากอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิก
ของสภาใดสภาหนึ่งยอมเปนอันใชได 
  ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหวาง
สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล 
แลวแตกรณี ตองส่ังปลอยทันทีถาประธานแหงสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ 
  คําส่ังปลอยใหมีผลบังคับตั้งแตวันส่ังปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม 
 
  มาตรา ๑๒๑  ในระหวางท่ีไมมีสภาผูแทนราษฎร ไมวาดวยเหตุสภา
ผูแทนราษฎรส้ินอายุ สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด จะมีการประชุมวุฒิสภามิได 
เวนแต 
  (๑) มีกรณีท่ีรัฐสภาตองดําเนินการตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๑๗๒   
  (๒) มีกรณีท่ีวุฒิสภาตองประชุมเพื่อทําหนาท่ีพิจารณาใหบุคคลดํารง
ตําแหนงใดตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูล 
เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ  
และใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
 
 



๓๗  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ในกรณีตาม (๑) ใหวุฒิสภาทําหนาท่ีรัฐสภา แตการใหความเห็นชอบ 
ตามมาตรา ๑๗๒ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภา
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู   
 
  มาตรา ๑๒๒  การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา  
และการประชุมรวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะท่ีกําหนดไว 
ในขอบังคับการประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา  
หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของท้ังสองสภาเทาท่ีมีอยูรวมกัน แลวแตกรณี 
รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 
 
  มาตรา ๑๒๓  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับ 
การประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภา รองประธานสภา 
เร่ืองหรือกิจการอันเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติ
หนาท่ีและองคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ  
การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปดเผยการลงมติ  
การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย  
และการอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ 
สมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๑๒๔  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิก 
ของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิก 
หรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการรวมกัน 
ตามมาตรา ๑๓๒ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ 
และรายงานใหสภาทราบตามระยะเวลาท่ีสภากําหนด  
  การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
ตองเปนเร่ืองท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจของสภา และหนาท่ีและอํานาจตามท่ีระบุไวใน 
การตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี ในการดําเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ตองไมเปนเร่ือง
ซ้ําซอนกัน  ในกรณีท่ีการกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริงหรือการศึกษาในเร่ืองใด  
มีความเกี่ยวของกัน ใหเปนหนาท่ีของประธานสภาท่ีจะตองดําเนินการใหคณะกรรมาธิการ 
ท่ีเกี่ยวของทุกชุดรวมกันดําเนินการ  
  ในการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมาย
ใหบุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทําการแทนมิได 
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  คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด  
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ี
พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาอยูนั้นได แตการเรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับแก 
ผูพิพากษาหรือตุลาการท่ีปฏิบัติตามหนาท่ีหรือใชอํานาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษา
อรรถคด ีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล และมิใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนง 
ในองคกรอิสระในสวนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจโดยตรงในแตละองคกร
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี 
  ใหเปนหนาท่ีของรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบในกิจการท่ีคณะกรรมาธิการ 
สอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษา ท่ีจะตองส่ังการใหเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ  
ใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามท่ีคณะกรรมาธิการเรียก 
  ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปดเผยบันทึกการประชุม รายงาน 
การดําเนินการ รายงานการสอบหาขอเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แลวแตกรณี  
ของคณะกรรมาธิการใหประชาชนทราบ เวนแตสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแต
กรณี มีมติมิใหเปดเผย 
  เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๑๙ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทํา
หนาท่ีและผูปฏิบัติตามคําเรียกตามมาตรานี้ดวย 
  กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด  
ตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ 
แตละพรรคการเมืองท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎร 
  ในระหวางท่ียังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๓ 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคแปด 
 
  มาตรา ๑๒๕  ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้ 
  (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
  (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
  (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 
  (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
  (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
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  (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
 
  มาตรา ๑๒๖  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย 
  (๑) คณะรัฐมนตรี โดยขอเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
องคกรอิสระท่ีเกี่ยวของ 
  (๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  
 
  มาตรา ๑๒๗  การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาใหกระทําเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ เวนแต 
  (๑) ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
สภาผูแทนราษฎรตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต 
วันท่ีไดรับราง และในกรณีท่ีตองมีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันของท้ังสองสภา  
จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาเกาสิบวันนับแตวันท่ีตั้งคณะกรรมาธิการรวมกัน 
ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
สภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบตามรางท่ีมีการเสนอคร้ังแรก หรือท่ีไดรับจากวุฒิสภา 
แลวแตกรณี 
  (๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสาม และการลงคะแนนตาม (๔) 
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
ของแตละสภาหรือของท้ังสองสภารวมกัน แลวแตกรณี 
  (๓) ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบกับ 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว ใหรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระท่ีเกี่ยวของ เพื่อให
ความเห็น ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระท่ีเกี่ยวของ ไมมีขอทักทวง
ภายในสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางดังกลาว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป 
  (๔) ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระท่ีเกี่ยวของ  
เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบมีขอความใด 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญได ใหเสนอความเห็นไปยังรัฐสภา และใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
เพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นดังกลาว   
ในการนี้ ใหรัฐสภามีอํานาจแกไขเพิ่มเติม ตามขอเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือองคกรอิสระ ตามท่ีเห็นสมควรได และเมื่อดําเนินการแลวใหรัฐสภาดําเนินการตอไป 
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  มาตรา ๑๒๘  รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 
  (๑) คณะรัฐมนตรี 
  (๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคน 
  (๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนเขาชื่อเสนอกฎหมาย
ตามหมวด ๓ หรือหมวด ๖ ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย  
  ในกรณีท่ีรางพระราชบัญญัติซึ่งมีผูเสนอตาม (๒) หรือ (๓) เปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 
  รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 
 
  มาตรา ๑๒๙  รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง  
รางพระราชบัญญัติวาดวยเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ 
การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 
  (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดิน 
  (๓) การกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการท่ีผูกพัน
ทรัพยสินของรัฐ 
  (๔) เงินตรา 
  ในกรณีท่ีเปนท่ีสงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวดวยการเงิน ใหเปนอํานาจของท่ีประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย 
  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณากรณี 
ตามวรรคสอง ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีกรณีดังกลาว  
  มติของท่ีประชุมรวมกันตามวรรคสอง ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ  
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน 
เสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา ๑๓๐  รางพระราชบัญญัติใดท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอและในชั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไขเพิ่มเติม และประธานสภาผูแทนราษฎร หรือมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทักทวงตอประธานสภาผูแทนราษฎร วาการแกไขเพิ่มเติมนั้น 
ทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎร 
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ส่ังระงับการพิจารณาไวกอน เพื่อดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคส่ี 
  ในกรณีท่ีท่ีประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยวา การแกไขเพิ่มเติม 
ทําใหรางพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง  
ถานายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรอง ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิให 
รางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
 
  มาตรา ๑๓๑  เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ  
และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา 
วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอมานั้นใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถา 
รางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จ
ภายในสามสิบวัน ท้ังนี้ เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษ 
ซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และให 
เร่ิมนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 
  ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวมระยะเวลาท่ีอยูในระหวาง 
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๔  
  ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น 
  ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
ไปยังวุฒิสภา ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงใหวุฒิสภาทราบและใหถือเปนเด็ดขาด 
หากมิไดแจง ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  
 
  มาตรา ๑๓๒  เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว 
  (๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตาม 
มาตรา ๑๔๐ 
  (๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับย้ังรางพระราชบัญญัติ
นั้นไวกอน และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร 
  (๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติตามท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้น 
ไปยังสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม  
ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๔๐ ถาเปนกรณีอื่น ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปน 
หรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้น ๆ มีจํานวนเทากัน ตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด 
ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณารางนั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกัน
รายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภา 
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ท้ังสอง ถาสภาท้ังสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการรวมกัน 
ไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๔๐ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย 
ไมวาอีกสภาหนึ่งจะไดพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นแลวหรือไม ใหยับย้ัง 
รางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน 
  การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาท้ังสอง 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม  
และใหนํามาตรา ๑๕๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ถาวุฒิสภาไมสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๑ ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติ
นั้น และใหดําเนินการตามมาตรา ๑๔๐ ตอไป 
 
  มาตรา ๑๓๓  สภาผูแทนราษฎรจะยกรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไว
ตามมาตรา ๑๓๒ ขึ้นพิจารณาใหมไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต  
  (๑) วันท่ีวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร 
สําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๓๒ (๒) 
  (๒) วันท่ีสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณีการยับย้ังตาม 
มาตรา ๑๓๒ (๓)  
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางท่ีผานการ
พิจารณาจากสภาผูแทนราษฎร หรือรางท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณา ดวยคะแนน
เสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว  
ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๑๔๐ 
  ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๘ วรรคส่ี ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
ตามวรรคหนึ่งใหลดเหลือสิบวันกรณีท่ีรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไวนั้น 
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  
 
  มาตรา ๑๓๔  ในระหวางท่ีมีการยับย้ังรางพระราชบัญญัติใดตาม 
มาตรา ๑๓๒ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีมี
หลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไวมิได 
  ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอ
หรือสงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกัน 
กับหลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎร 
หรือประธานวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  
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ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือ
คลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้น 
เปนอันตกไป 
 
  มาตรา ๑๓๕  การจายเงินแผนดิน จะกระทําไดเฉพาะท่ีไดอนุญาตไวใน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมาย
เกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปน
รีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  
ในกรณีเชนวานี้ ตองตั้งงบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณถัดไป  
 
  มาตรา ๑๓๖  งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ 
ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม 
ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน 
  รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีโดยอิสระของ
รัฐสภา ศาล องคกรอิสระ และองคกรอัยการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 
  มาตรา ๑๓๗  ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณตองแสดงแหลงท่ีมาและประมาณการรายได และผลสัมฤทธ์ิท่ีจะ
ไดรับจากการจายเงิน และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาตาง ๆ  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 
  มาตรา ๑๓๘  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัต ิ
โอนงบประมาณรายจาย สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 
หนึ่งรอยหาวันนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร 
  ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัตินั้น 
และใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 
  ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือ 
ไมใหความเห็นชอบ ภายในย่ีสิบวันนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา  
โดยจะแกไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาเห็นชอบกับ 
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รางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเชนนี้และในกรณีท่ีวุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๑๔๐ 
  ถาวุฒิสภาไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว ใหนํา 
มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหสภาผูแทนราษฎรยกขึ้น 
พิจารณาใหมไดทันที 
 
  มาตรา ๑๓๙  ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติ
เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตต ิ
ในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (๑) เงินสงใชตนเงินกู 
  (๒) ดอกเบ้ียเงินกู 
  (๓) เงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย 
  ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ 
การเสนอ การแปรญัตต ิหรือการกระทําดวยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการ 
ใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวน 
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา เห็นวา 
มีการกระทําท่ีฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสอง ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวัน 
นับแตวันท่ีไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทํา 
ท่ีฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสอง  ใหการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดังกลาว 
เปนอันส้ินผล ถาผูกระทําการดังกลาวเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
ใหผูกระทําการนั้นพนจากสมาชิกภาพนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และให 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น แตในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเปนผูกระทําการหรือ
อนุมัติใหกระทําการ หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวแตมิไดส่ังยับย้ัง ใหคณะรัฐมนตรี 
พนจากตําแหนงท้ังคณะนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดอยูในท่ีประชุม
ในขณะท่ีมีมติ และใหผูกระทําการดังกลาวตองรับผิดชดใชเงินนั้นคืนพรอมดวยดอกเบ้ีย 
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  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดรูวามีการดําเนินการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถาอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณท่ีมีลักษณะดังกลาวโดยมิได
บันทึกขอโตแยงไวเปนหนังสือ ตองรับผิดชดใชเงินนั้นคืนพรอมดวยดอกเบ้ียรวมกับ
ผูกระทําการตามวรรคสองดวย  ท้ังนี้ ตามจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดจายไป 
  การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคส่ี ใหกระทําไดภายในย่ีสิบป 
นับแตวันท่ีมีการจัดสรรงบประมาณนั้น  
 
  มาตรา ๑๔๐  รางพระราชบัญญัติท่ีไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว  
ใหนายกรัฐมนตรีรอไวหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถาไมมี
กรณีตองดําเนินการตามมาตรา ๑๔๓ ใหนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในย่ีสิบวัน
นับแตวันพนกําหนดเวลาดังกลาว เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 
 
  มาตรา ๑๔๑  รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา  
รัฐสภาจะตองปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิม 
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ 
ท้ังสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
อีกคร้ังหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน
สามสิบวันใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ
เปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 
 
  มาตรา ๑๔๒  ในกรณีท่ีอายุของสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการ 
ยุบสภาผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภา 
ยังมิไดใหความเห็นชอบ หรือท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบแลวแตพระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป  
  บรรดารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภา 
ยังมิไดใหความเห็นชอบท่ีตกไปตามวรรคหนึ่ง ถาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมภายหลังการ
เลือกตั้งท่ัวไปรองขอตอรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี 
พิจารณาตอไป ถารัฐสภาเห็นชอบดวยก็ใหรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา  
แลวแตกรณี พิจารณาตอไปได แตคณะรัฐมนตรีตองรองขอภายในหกสิบวันนับแต 
วันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไป 
 



๔๖  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๔๓  กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๔๐ หรือ
มาตรา ๑๔๑  
  (๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ 
ท้ังสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
ของท้ังสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาว มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี  
แลวใหประธานแหงสภาท่ีไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 
  (๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  
ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 
  ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี 
จะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริย 
ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได  
  ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และขอความ
ดังกลาวเปนสาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 
  ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ใหขอความท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้น 
เปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๑๔๐ หรือมาตรา ๑๔๑  
แลวแตกรณี  
 
  มาตรา ๑๔๔  ใหนํามาตรา ๑๔๓ มาใชบังคับแกรางขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา 
ท่ีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๔๕  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ 
ตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเร่ืองใดเกี่ยวกับงานในหนาท่ีโดยถามเปนหนังสือหรือดวยวาจา 
ก็ได ตามขอบังคับการประชุมแหงสภานั้น ๆ แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบ 



๔๗  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเร่ืองนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชนสําคัญของแผนดนิ 
 
  มาตรา ๑๔๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา 
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตต ิ
ขอเปดอภิปรายท่ัวไป เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะ  
  เมื่อไดมีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
มิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรคส่ี 
  เมื่อการอภิปรายท่ัวไปส้ินสุดลง โดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระ 
เปดอภิปรายนั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติ 
ในกรณีเชนวานี้มิใหกระทําในวันเดียวกับวันท่ีการอภิปรายส้ินสุดลง  
  มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  
  รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอื่น 
ภายหลังจากวันท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพนจากตําแหนงเดิม
ไมเกินเกาสิบวันกอนวันท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง แตยังคงเปน
รัฐมนตรีในตําแหนงอื่น ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคงตองถูกอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจตอไป 
 
  มาตรา ๑๔๗  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ 
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร จะเขาชื่อกันเพื่อเสนอญัตต ิ
ขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามขอเท็จจริงหรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี  
โดยไมมีการลงมติก็ได  
 
  มาตรา ๑๔๘  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภา  
เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผนดินโดยไมมีการลงมติ  
 
  มาตรา ๑๔๙  การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๔๖ 
มาตรา ๑๔๗ หรือมาตรา ๑๔๘ แลวแตกรณี ใหกระทําไดปละหนึ่งคร้ัง 
  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๔๖  
ท่ีส้ินสุดลงดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไป  
 



๔๘  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๕๐  ในกรณีท่ีมีปญหาสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรท่ีจะปรึกษาหารือรวมกันระหวางรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปราย
ท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาตองดําเนินการใหมีการประชุม
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับการแจง แตรัฐสภาจะลงมติในปญหาท่ีอภิปรายมิได 
  การประชุมตามวรรคหนึ่งใหประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหนาท่ี 
ตองเขารวมประชุมดวย 
 

สวนท่ี ๕ 
การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

   
 
  มาตรา ๑๕๑  ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
  (๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ตามมาตรา ๑๗ 
  (๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภา 
ตามมาตรา ๑๙ 
  (๓) การรับทราบการแกไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบ 
ราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐  
  (๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑  
  (๕) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๑๖ 
  (๖) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๑๗ 
  (๗) การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม 
มาตรา ๑๒๗ (๔) 
  (๘) การปรึกษารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 
รางพระราชบัญญัติใหมตามมาตรา ๑๔๑  
  (๙) การพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๒ 
  (๑๐) การเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๖๐ 
  (๑๑) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๒ 
  (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๕๗ 
  (๑๓) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๒ 
  (๑๔) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตาม
มาตรา ๑๗๓  
  (๑๕) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๓ 



๔๙  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๕๒  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุม
รัฐสภา ในระหวางท่ียังไมมีขอบังคับการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน 
  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทท่ีใชแกสภาท้ังสองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม เวนแตในเร่ืองการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิก
ของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของ 
แตละสภา 
 

หมวด ๘ 
คณะรัฐมนตรี 

   
 
  มาตรา ๑๕๓  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่น
อีกไมเกินสามสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน 
ตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน 
  นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๕๔ 
  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
  นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงรวมกันแลวเกินแปดปมิได  ท้ังนี้ ไมวา 
จะเปนการดํารงตําแหนงติดตอกันหรือไม 
 
  มาตรา ๑๕๔  ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล 
ซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๕๕ และเปนผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจงไว 
ตามมาตรา ๘๓ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกไดรับเลือกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
ของสภาผูแทนราษฎร  
  การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสิบ 
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  
  มติของสภาผูแทนราษฎรท่ีเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลใดใหเปน
นายกรัฐมนตรี ตองกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย และมีคะแนนเสียงมากกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
 



๕๐  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๕๕  รัฐมนตรีตอง 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป 
  (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  (๔) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ 
  (๕) ไมมีพฤติกรรมอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยางรายแรง 
  (๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๓ 
  (๗) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงท่ีสุด หรือมีการ
รอการลงโทษ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิ่นประมาท 
  (๘) ไมเปนผูเคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหาม
ตามมาตรา ๑๘๑ หรือมาตรา ๑๘๒ มาแลวยังไมถึงสองปนับถึงวันแตงตั้ง 
 
  มาตรา ๑๕๖  กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 
  “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา 
จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต  
เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 
  มาตรา ๑๕๗  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลง
นโยบายตอรัฐสภาซึ่งตองสอดคลองกับหนาท่ีของรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐ และยุทธศาสตร
ชาติ และตองชี้แจงแหลงท่ีมาของรายไดท่ีจะนํามาใชจายในการดําเนินนโยบาย โดยไมมี
การลงมติความไววางใจ ท้ังนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาท่ี 
  กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเปน
เรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรี
ท่ีเขารับหนาท่ีจะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาท่ีจําเปนก็ได 
 
  มาตรา ๑๕๘  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภา แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเวนแตเปนการ
ออกเสียงลงคะแนนในสภาผูแทนราษฎรในกรณีท่ีรัฐมนตรีผูนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรดวย และใหนําเอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



๕๑  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๕๙  ในการบริหารราชการแผนดนิ คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายท่ีไดแถลงไวตอรัฐสภา และตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีและใชอํานาจดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปดเผย 
และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินกิจการตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประเทศและประชาชนสวนรวม 
  (๒) ใชจายเงินแผนดินตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อยางเครงครัด 
  (๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  (๔) สรางเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมอยูรวมกันอยางผาสุก 
  รัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในเร่ืองท่ีอยูในหนาท่ีและ
อํานาจของตน รวมท้ังตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในการกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 
  มาตรา ๑๖๐  ในกรณีท่ีมีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 
ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายท่ัวไป 
ในท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้ รัฐสภาจะลงมติในปญหาท่ีอภิปราย
มิได 
 
  มาตรา ๑๖๑  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอใหมีการ 
ออกเสียงประชามติในเร่ืองใดอันมิใชเร่ืองท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
ตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดได ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๑๖๒  รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง เมื่อ 
  (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๖๕ 
  (๒) อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
  (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
  (๔) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๑๓๙ 
  เมื่อรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงตาม (๑) (๓) หรือ (๔) ใหดําเนินการ
เพื่อใหมีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหมตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔  
 
 
 



๕๒  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๖๓  ใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง อยูปฏิบัติหนาท่ีตอไป  
ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๒ (๑) (๒) หรือ (๓) ใหอยู
ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี เวนแตในกรณีท่ี
นายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๒ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๑๕๕ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรี 
จะอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปมิได  
  (๒) ในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๒ (๔) คณะรัฐมนตรี 
ท่ีพนจากตําแหนงจะอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปมิได  
  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปมิไดตาม (๒) หรือ
คณะรัฐมนตรีท่ีอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปลาออกท้ังคณะ และเปนกรณีท่ีไมอาจ 
ดําเนินการตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔ ไดไมวาดวยเหตุใด หรือยังดําเนินการ 
ตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔ ไมแลวเสร็จ ใหปลัดกระทรวงปฏิบัติหนาท่ีแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเทาท่ีจําเปนไปพลางกอน โดยใหปลัดกระทรวง
คัดเลือกกันเองใหคนหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกรัฐมนตรี 
 
  มาตรา ๑๖๔  คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๒ (๒) และ
ตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปตามมาตรา ๑๖๓ ตองปฏิบัติหนาท่ีตามเง่ือนไขดังตอไปนี้  
  (๑) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเปน
การสรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป เวนแตท่ีกําหนดไวแลวในงบประมาณ
รายจายประจําป 
  (๒) ไมแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอื่นมาปฏิบัติหนาท่ีแทน 
เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 
  (๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอน 
  (๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใด 
อันอาจมีผลตอการเลือกตั้ง และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบ 
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
 
 
 



๕๓  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๖๕  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕๕ 
  (๕) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๘๑ หรือ 
มาตรา ๑๘๒ 
  (๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๖ 
  นอกจากเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่ง
แลว ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๓ 
วรรคส่ี ดวย 
  ใหนํามาตรา ๗๗ มาใชบังคับแกการส้ินสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) 
(๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม  เพื่อประโยชนแหงการนี้ ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอํานาจสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย  
 
  มาตรา ๑๖๖  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรี
พนจากความเปนรัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
 
  มาตรา ๑๖๗  ในกรณีเพื่อประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัย 
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับ
ดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
  การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได 
  ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้น
ตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุม
สามัญจะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภา 
สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎร
ไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ 
สภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตท้ังนี้ไมกระทบตอกิจการท่ีไดเปนไป 
ในระหวางท่ีใชพระราชกําหนดนั้น 



๕๔  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติ
แหงกฎหมายท่ีมีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันท่ี 
การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 
  ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถา 
วุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใช
บังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 
  การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
  การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภา  
และการยืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกท่ีมีการประชุม 
สภานั้น ๆ 
 
  มาตรา ๑๖๘  กอนท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัต ิ
พระราชกําหนดใด สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็น
ตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิก วาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๖๗  
วรรคหนึ่ง และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวัน 
นับแตวันท่ีไดรับความเห็นเพื่อวินิจฉัย และใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไวกอน
จนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
  ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเร่ือง  
และใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาท่ีสงความเห็นนั้นมา 
  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตาม 
มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลใชบังคับมาแตตน 
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตาม 
มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
 
 
 



๕๕  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๖๙  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากร
หรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
  ใหนํามาตรา ๑๖๗ วรรคสาม วรรคส่ี วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด  
มาใชบังคับแกพระราชกําหนดท่ีไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แตถาเปนการตราขึ้น
ในระหวางสมัยประชุม จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
  มาตรา ๑๗๐  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 
 
  มาตรา ๑๗๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช
และเลิกใชกฎอัยการศึก 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการ
รีบดวน เจาหนาท่ีฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
 
  มาตรา ๑๗๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศ
สงครามเมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
  มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา 
  ใหนําความในมาตรา ๑๗ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๗๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือ
สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวาง
ประเทศ 
  หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นท่ีนอก 
อาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา และหนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม  
หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง ตองไดรับความเห็นชอบของ 
รัฐสภา  ในการนี้ รัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเร่ือง 
หากรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวารัฐสภาให 
ความเห็นชอบ 
 



๕๖  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ลักษณะ ประเภท และขอบเขตของหนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตอ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง 
ท่ีจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
โดยในกฎหมายตองระบุใหชัดแจง และตองกําหนดวิธีการท่ีประชาชนจะเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและการเยียวยาท่ีจําเปนดวย  
  เมื่อมีปญหาวาหนังสือสัญญาใดเปนกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม
หรือไม คณะรัฐมนตรีจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได ท้ังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตอง
วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 
 
  มาตรา ๑๗๔  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการ
พระราชทานอภัยโทษ 
 
  มาตรา ๑๗๕  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและ 
ฝายพลเรือน ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง 
เวนแตกรณีท่ีพนจากตําแหนงเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพนจากราชการเพราะ 
ถูกลงโทษ  
 
  มาตรา ๑๗๖  ขาราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองอื่นมิได 
 
  มาตรา ๑๗๗  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ
อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแต 
ท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญ 
  ใหผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเปนผูรับผิดชอบในกิจการท้ังปวง
บรรดาท่ีไดรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
  มาตรา ๑๗๘  เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
องคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  
ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
  บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรีซึ่งพนจาก
ตําแหนง ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 



๕๗  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๙ 
การขัดกันแหงผลประโยชน 

   
 
  มาตรา ๑๗๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 
  (๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
  (๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ  
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ  
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน  
หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
ในลักษณะดังกลาว ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  (๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 
  (๔) ไมกระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการขัดขวาง
หรือแทรกแซง การใชสิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนโดยมิชอบ 
  มาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภารับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือ
ดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการ 
ท่ีไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการ 
ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ  
  ใหนํา (๒) และ (๓) มาบังคับใชแกคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ท่ีดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ  
หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการ 
ตามมาตรานี้ดวย 
 
  มาตรา ๑๘๐  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตองไมใช
สถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ 
อันมีลักษณะท่ีเปนการกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น  
หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเร่ืองดังตอไปนี้ 



๕๘  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  (๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาท่ีประจําของ 
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น 
  (๒) กระทําการในลักษณะท่ีทําใหตนมีสวนรวมในการใชจายเงิน
งบประมาณหรือใหความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ  
เวนแตเปนการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา  
  (๓) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง เล่ือนเงินเดือน 
หรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใช
ขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น  
 
  มาตรา ๑๘๑  ใหนํามาตรา ๑๗๙ มาใชบังคับแกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 
เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) การดํารงตําแหนงหรือการดําเนินการท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ี
หรืออํานาจของรัฐมนตรี  
  (๒) การกระทําตามหนาท่ีและอํานาจในการบริหารราชการแผนดินตาม
นโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภา หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
  นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีตองไมใชสถานะหรือตําแหนงกระทํา
การใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีของรัฐ เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบ
ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 
 
  มาตรา ๑๘๒  รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน 
หรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป
ตามจํานวนท่ีกฎหมายบัญญัติ และตองไมเปนลูกจางของบุคคลใด 
  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีตามวรรคหนึ่ง
ตอไป ใหแจงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง และใหโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว  
ใหแกนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  รัฐมนตรีจะเขาไปเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหุนหรือกิจการของ 
หางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรคสองไมวาในทางใด ๆ มิได 
  มาตรานี้ใหใชบังคับแกคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี 
และการถือหุนของรัฐมนตรีท่ีอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทาง 
ใด ๆ ดวย   



๕๙  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๑๐ 
ศาล 

   
 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
  มาตรา ๑๘๓  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึ่งตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
  ผูพิพากษาและตุลาการยอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ใหเปนไปโดยรวดเร็ว เปนธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง 
 
  มาตรา ๑๘๔  บรรดาศาลท้ังหลายจะตั้งขึ้นไดแตโดยพระราชบัญญัติ 
  การตั้งศาลขึ้นใหมหรือกําหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใด 
คดีหนึ่งหรือท่ีมีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลท่ีมีตามกฎหมายสําหรับพิจารณา
พิพากษาคดีนั้น ๆ จะกระทํามิได 
 
  มาตรา ๑๘๕  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหผูพิพากษาและตุลาการ
พนจากตําแหนง แตในกรณีท่ีพนจากตําแหนงเพราะความตายหรือเกษียณอายุหรือ 
ตามวาระ ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
 
  มาตรา ๑๘๖  กอนเขารับหนาท่ี ผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตย
ปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 
  “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา
จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตย
สุจริต โดยปราศจากอคติท้ังปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุข
แหงราชอาณาจักร ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย
ทุกประการ” 
 
 
 
 



๖๐  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๘๗  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจระหวาง 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการ 
ซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานัก
ตุลาการทหาร และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินส่ีคนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ 
  หลักเกณฑและวิธีการชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจระหวางศาล
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๑๘๘  ใหแตละศาล ยกเวนศาลทหาร มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
งานธุรการซึ่งมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอื่น โดยใหมีหัวหนาหนวยงานคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธาน 
ของแตละศาล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

สวนท่ี ๒ 
ศาลยุติธรรม 

   
 
  มาตรา ๑๘๙  ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เวนแต
คดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น 
  การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลยุติธรรมใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
  มาตรา ๑๙๐  ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ในศาลฎีกา โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกา จํานวนเกาคน  
โดยใหเลือกเปนรายคดี 
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
  วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมือง 
 
 



๖๑  
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  คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ใหอุทธรณตอท่ีประชุมใหญศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษา ท้ังนี้ เฉพาะในปญหาขอกฎหมาย  
หรือในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานใหมซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญ 
  การวินิจฉัยอุทธรณใหดําเนินการโดยองคคณะของศาลฎีกาซึ่ง
ประกอบดวยผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาซึ่งไมเคยพิจารณาคดีนั้นมากอน และ
ไดรับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกา จํานวนเกาคน  
  หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ 
ท่ีประชุมใหญศาลฎีกาตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 
  มาตรา ๑๙๑  การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผูพิพากษาศาลยุติธรรมตองมี
ความเปนอิสระ และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบดวย
ประธานศาลฎีกาเปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนขาราชการตุลาการในแต
ละชั้นศาล และผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมเปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการ บรรดาท่ีไดรับเลือก
จากขาราชการตุลาการ  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

สวนท่ี ๓ 
ศาลปกครอง 

   
 
  มาตรา ๑๙๒  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
  ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน 
  อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกร
อิสระซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรอิสระนั้น ๆ 
  การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลปกครองใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
  มาตรา ๑๙๓  การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครอง 
ตองมีความเปนอิสระ และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่ง
ประกอบดวยประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเปนตุลาการในศาลปกครอง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมเปนหรือเคยเปนตุลาการใน 
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ศาลปกครอง บรรดาท่ีไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการศาลปกครอง  ท้ังนี้  
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

สวนท่ี ๔ 
ศาลทหาร 

   
 
  มาตรา ๑๙๔  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผูกระทํา
ความผิดเปนบุคคลซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
  การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลทหาร ตลอดจนการ
แตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 

หมวด ๑๑ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
   

 
  มาตรา ๑๙๕  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวนเกาคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคล ดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา 
หัวหนาคณะในศาลฎีกามาแลวไมนอยกวาสามป ซึ่งไดรับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญ 
ศาลฎีกา จํานวนสามคน 
  (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตุลาการ 
ศาลปกครองสูงสุดมาแลวไมนอยกวาหาป ซึ่งไดรับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด จํานวนสองคน 
  (๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งไดรับการสรรหาจากผูดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลวไมนอยกวาหาป และมีผลงาน 
ทางวิชาการดานกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมหาชนเปนท่ีประจักษ จํานวนหนึ่งคน 
  (๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรซึ่งไดรับการ 
สรรหาจากผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลว 
ไมนอยกวาหาป และมีผลงานทางวิชาการดานรัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร 
เปนท่ีประจักษ จํานวนหนึ่งคน 
  (๕) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการสรรหาจากผูรับหรือเคยรับราชการ 
ในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวารองอัยการสูงสุดมาแลวไมนอยกวาหาป จํานวนสองคน 
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  ในกรณีไมอาจเลือกผูพิพากษาในศาลฎีกาตาม (๑) ท่ีประชุมใหญศาลฎีกา 
จะเลือกบุคคลจากผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
มาแลวไมนอยกวาสามป ก็ได 
  การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับถึงวันท่ีไดรับการคัดเลือกหรือ 
วันสมัครเขารับการสรรหา แลวแตกรณี  ในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเล่ียงได 
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได  
แตจะลดลงเหลือนอยกวาสองปมิได 
 
  มาตรา ๑๙๖  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙๕ แลว ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาป แตไมเกินเจ็ดสิบหาป 
  (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  (๔) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ 
  (๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
  มาตรา ๑๙๗  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี ้
  (๑) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองคกรอิสระ
ใด 
  (๒) ลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) (๙) 
(๑๐) (๑๑) หรือ (๑๗) 
  (๓) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๔) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ
การเมือง หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในระยะสิบปกอนเขารับการ
คัดเลือกหรือสรรหา 
  (๕) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง 
ในระยะสิบปกอนเขารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
  (๖) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
  (๗) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือกรรมการหรือท่ีปรึกษาของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (๘) เปนผูดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท หรือองคกรท่ีดําเนินธุรกิจ
โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
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  (๙) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ  
  (๑๐) มีพฤติการณอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยางรายแรง  
 
  มาตรา ๑๙๘  เมื่อมีกรณีท่ีจะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้ง 
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  
ซึ่งประกอบดวย 
  (๑) ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ 
  (๒) ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
เปนกรรมการ 
  (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนกรรมการ 
  (๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระแตงตัง้จากผูมีคุณสมบัติ 
ตามมาตรา ๑๙๖ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙๗ และไมเปนหรือเคยเปน 
ผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองคกรอิสระใด และไมเคยปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ  
ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระใด องคกรละหนึ่งคน เปนกรรมการ 
  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการ 
สรรหาตาม (๔) มีไมครบไมวาดวยเหตุใด ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ
สรรหาเทาท่ีมีอยู 
  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาท่ีเปนหนวยธุรการของ
คณะกรรมการสรรหา 
  ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้ง 
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัคร ผูไดรับการคัดเลือก 
หรือไดรับการสรรหา ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเปนผูวินิจฉัย  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนท่ีสุด 
  ในการสรรหา ใหคณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรใหไดบุคคล
ท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีความกลาหาญในการปฏิบัติหนาท่ี และมีพฤติกรรมทางจริยธรรม
เปนตัวอยางท่ีดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแลว ใหคณะกรรมการสรรหา 
สรรหาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ัวไปไดดวย แตตองไดรับความยินยอมของบุคคลนั้น 
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  มาตรา ๑๙๙  ผูไดรับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาท่ีมีอยู  
  ในกรณีท่ีวุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด 
ใหดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหมแทนผูนั้น แลวเสนอตอวุฒิสภาเพื่อให 
ความเห็นชอบตอไป 
  เมื่อผูไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว  
ใหเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธาน
วุฒิสภาทราบ 
  ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๒๐๐  ผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหเปนตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยท่ียังมิไดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙๗ (๖) (๗) หรือ (๘)  
หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู ตองแสดงหลักฐานวาไดลาออกหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพตามมาตรา ๑๙๗ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แลว ตอประธานวุฒิสภา ภายในเวลา 
ท่ีประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งตองเปนเวลากอนท่ีประธานวุฒิสภาจะนําความกราบ 
บังคมทูลเพื่อแตงตั้งตามมาตรา ๑๙๙ วรรคส่ี  ในกรณีท่ีไมแสดงหลักฐานภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธ์ิ และใหดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม 
 
  มาตรา ๒๐๑  ในการพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๙  
ถามีผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหกคน ใหผูไดรับความเห็นชอบ
เลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ
โดยไมตองรอใหไดผูไดรับความเห็นชอบครบเกาคน และเมื่อประธานวุฒิสภาลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาท่ีไดโดยใหถอืวา 
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเทาท่ีมีอยู 
 
  มาตรา ๒๐๒  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหนงเกาป 
นับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 
  มาตรา ๒๐๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙๖ หรือมีลักษณะตองหามตาม 
มาตรา ๑๙๗ 
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รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก  
  (๔) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในส่ีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเพราะเหตุฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  (๕) พนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๓๑ วรรคสาม  
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตําแหนง ใหพนจากตําแหนง 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดวย  
  ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงตามวาระ ใหตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญท่ีพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญใหมแทน 
  ในกรณีท่ีมีปญหาวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูใดพนจากตําแหนงตาม (๑) 
หรือ (๓) หรือไม ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙๘  
เปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนท่ีสุด  
  การรองขอ ผูมีสิทธิรองขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยตามวรรคสาม  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๒๐๔  ในระหวางท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง 
กอนวาระ และยังไมมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงท่ีวาง ใหตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 
  บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ กรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เหลืออยูไมถึงหกคน 
 
  มาตรา ๒๐๕  ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี ้
  (๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือ 
รางกฎหมาย  
  (๒) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจของ 
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ 
  (๓) หนาท่ีและอํานาจอื่นตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
  การย่ืนคํารองและเง่ือนไขการย่ืนคํารอง การพิจารณาวินิจฉัย การทํา 
คําวินิจฉัย และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 



๖๗  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ใหนํามาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๘๖ และมาตรา ๑๘๘ มาใช
บังคับแกศาลรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๐๖  องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณา
และในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน 
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตรัฐธรรมนูญ 
จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ 
 
  มาตรา ๒๐๗  การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามตัวอักษร 
หรือตามความมุงหมายของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  ถาไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ท่ีจะยกมาปรับแกกรณีใดได ใหวินิจฉัยกรณีนั้นตามประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 
  มาตรา ๒๐๘  ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด  
ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวย
มาตรา ๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น  
ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในระหวางนั้น ใหศาล
ดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่ง  
ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาก็ได 
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีท้ังปวง แตไมกระทบตอ 
คําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแลว เวนแตในคดีอาญาใหถือวาผูซึ่งเคยถูกศาลพิพากษา 
วากระทําความผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาไมชอบดวย
มาตรา ๕ นั้นเปนผูไมเคยกระทําความผิดดังกลาว หรือถายังรับโทษอยูก็ใหปลอยตัวไป  
แตท้ังนี้ไมกอใหเกิดสิทธิท่ีจะเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ 
 
  มาตรา ๒๐๙  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุมครองไว 
มีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 



๖๘  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๑๐  ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองหยุดปฏิบัติหนาท่ี 
ตามมาตรา ๒๓๑ วรรคสาม และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของ
จํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมด ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครอง
สูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ทําหนาท่ีเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนการชั่วคราว โดยใหผูซึ่งไดรับ
แตงตั้งอยูในตําแหนงไดจนกวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติ
หนาท่ีได หรือจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน  
 

หมวด ๑๒ 
องคกรอิสระ 

   
 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
  มาตรา ๒๑๑  องคกรอิสระเปนองคกรท่ีจัดตั้งขึ้นใหมีความอิสระ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
  การปฏิบัติหนาท่ีและการใชอํานาจขององคกรอิสระตองเปนไปโดย 
เท่ียงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติท้ังปวงในการใชดุลพินิจ 
 
  มาตรา ๒๑๒  นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามท่ีบัญญัติไว 
เปนการเฉพาะในสวนท่ีวาดวยองคกรอิสระแตละองคกรแลว ผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามท่ัวไปดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาป แตไมเกินเจ็ดสิบป 
  (๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙๖ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 
  (๓) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙๗  
 
  มาตรา ๒๑๓  เมื่อมีกรณีท่ีจะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปน 
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปน
หนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙๘ ท่ีจะดําเนินการสรรหา  
  ใหนํามาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ มาใชบังคับแกการ 
สรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 



๖๙  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูดํารงตําแหนง 
ในองคกรอิสระพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามท่ัวไปตามมาตรา ๒๑๒  
หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเฉพาะตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๔  
มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๔ หรือตามมาตรา ๒๔๒ วรรคสอง และตามกฎหมายท่ีตราขึ้น
ตามมาตรา ๒๔๒ วรรคสาม แลวแตกรณี  
  ใหนํามาตรา ๒๐๓ วรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหา และ 
มาตรา ๒๐๔ มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
โดยอนุโลม 
  ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตองหยุดปฏิบัติหนาท่ีตาม 
มาตรา ๒๓๑ วรรคสาม ใหนํามาตรา ๒๓๓ วรรคเจ็ด มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๑๕  ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระรวมกันกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ 
รวมท้ังผูวาการตรวจเงินแผนดินและหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องคกรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  ท้ังนี้ มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมดังกลาวตองครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ  
และตองระบุใหชัดแจงดวยวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใด 
มีลักษณะรายแรง 
  ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหรับฟงความคิดเห็น
จากสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบดวย และเมื่อประกาศใชบังคับ
แลว ใหใชบังคับแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีดวย  
แตไมหามสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีท่ีจะกําหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีของตน แตตองไมขดัหรือแยงกับมาตรฐานจริยธรรม 
ตามวรรคหนึ่ง การกําหนดดังกลาวตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๒๑๖  ใหองคกรอิสระแตละแหง นอกจากคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการ ดําเนินการ และอํานวยความสะดวก เพื่อให
องคกรอิสระบรรลุภารกิจและหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเปนไป
ตามมติหรือแนวทางท่ีองคกรอิสระกําหนด  โดยใหมีหัวหนาหนวยงานคนหนึ่งซึ่งแตงตั้ง
โดยความเห็นชอบขององคกรอิสระแตละองคกรเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของ
หนวยงานนั้น รับผิดชอบขึ้นตรงตอองคกรอิสระ  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   



๗๐  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๑๗  ในการปฏิบัติหนาท่ี ถาองคกรอิสระใดเห็นวามีผูกระทําการ
อันไมชอบดวยกฎหมายและอยูในหนาท่ีและอํานาจขององคกรอิสระอื่น ใหแจงใหองคกร
อิสระนั้นทราบเพื่อดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป  
 

สวนท่ี ๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   
 
  มาตรา ๒๑๘  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการจํานวน
เจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลดังตอไปนี้  
  (๑) ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ ท่ีจะยังประโยชนแก
การบริหารและจัดการการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนท่ีประจักษ ซึ่งไดรับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จํานวนหาคน 
  (๒) ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย  
มีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ และเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา 
หัวหนาคณะในศาลอุทธรณ หรือตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีอัยการ มาแลวเปนเวลา 
ไมนอยกวาหาป ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญศาลฎีกา จํานวนสองคน 
  ผูซึ่งจะไดรับการสรรหาเปนกรรมการการเลือกตั้งตาม (๑) ตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๒๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเปนผูทํางานหรือเคยทํางานใน 
ภาคประชาสังคมมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาย่ีสิบป  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
ประกาศกําหนด  
 
  มาตรา ๒๑๙  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดป 
นับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
  ในระหวางท่ีกรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ และยังไมมี
การแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาท่ี
เหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได แตถามีกรรมการเหลืออยูไมถึงส่ีคนใหกระทําไดแตเฉพาะ
การท่ีจําเปนอันไมอาจหลีกเล่ียงได 
 
  มาตรา ๒๒๐  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
  (๑) จัดหรือดําเนินการใหมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น และการ
ออกเสียงประชามติ 
 



๗๑  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  (๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ใหเปนไปโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 
เพื่อการนี้ ใหมีอํานาจสืบสวนหรือไตสวนไดตามท่ีจําเปนหรือท่ีเห็นสมควร 
  (๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไตสวนตาม (๒) หรือพบเห็นการกระทําท่ีมี 
เหตุอันควรสงสัยวาการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑) มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 
หรือการออกเสียงประชามติเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหมีอํานาจส่ังระงับ ยับย้ัง 
แกไขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ  
และส่ังใหดําเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้ง 
บางหนวย หรือทุกหนวย 
  (๔) ส่ังระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ 
ผูสมัครรับเลือกตาม (๑) ไวเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป เมื่อมีหลักฐาน 
อันควรเชื่อไดวาผูนั้นกระทําการหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น ท่ีมีลักษณะ 
เปนการทุจริต หรือทําใหการเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
  (๕) ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย 
  (๖) หนาท่ีและอํานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
  ในการสืบสวนหรือไตสวนตาม (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จะมอบหมายใหกรรมการแตละคนดําเนินการ หรือมอบหมายใหคณะบุคคลดําเนินการ
ภายใตการกํากับของกรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนดก็ได 
  การใชอํานาจตาม (๓) ใหกรรมการการเลือกตั้งแตละคนซึ่งพบเห็น 
การกระทําความผิดมีอํานาจกระทําไดสําหรับหนวยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งท่ีพบเห็น 
การกระทําความผิด ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด 
 
  มาตรา ๒๒๑  กอนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถามีหลักฐาน 
อันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหมีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหมในหนวย
เลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถาผูกระทําการนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือก 
แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้นไว 
เปนการชั่วคราวตามมาตรา ๒๒๐ (๔) 
  คําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหเปนท่ีสุด 
 
 



๗๒  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๒๒  เมื่อมีการดําเนินการตามมาตรา ๒๒๑ หรือภายหลังการ
ประกาศผลการเลือกตั้งแลวมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูสมัคร 
รับเลือกผูใดกระทําการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือก ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ย่ืนคํารองตอศาลฎีกาเพื่อส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผูนั้น  
  ในกรณีท่ีศาลฎีกาพิพากษาวาบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําความผิด 
ตามท่ีถูกรอง ใหศาลฎีกาส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผูนั้นเปนเวลาสิบป  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี 
  เมื่อศาลฎีกามีคําส่ังรับคํารองไวพิจารณาแลว ถาผูถูกกลาวหา 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาท่ีจนกวา 
ศาลฎีกาจะพิพากษาวาผูนั้นมิไดกระทําความผิด และเมื่อศาลฎีกามีคําพิพากษาวา 
ผูนั้นกระทําความผิด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ผูนั้นส้ินสุดลงนับแตวันท่ีหยุดปฏิบัติหนาท่ี  
  มิใหนับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหนาท่ี
ตามวรรคสาม เปนจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
  ใหนํามาตรานี้ใปใชบังคับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นดวยโดยอนุโลม แตใหอํานาจของศาลฎีกา เปนอํานาจของศาลอุทธรณ และให
คําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลอุทธรณเปนท่ีสุด 
  การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณตามมาตรานี้  
ใหเปนไปตามระเบียบของท่ีประชุมใหญของศาลฎีกาซึ่งตองกําหนดใหใชระบบไตสวน 
และใหดําเนินการไดโดยรวดเร็ว 
 
  มาตรา ๒๒๓  ในระหวางท่ีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อประกาศใหมีการออกเสียง
ประชามติ มีผลใชบังคับ  หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้ง 
ไปสอบสวน เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีท่ีจับ 
ในขณะกระทําความผิด 
  ในกรณีท่ีมีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด  
หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ใหรายงานตอประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งโดยดวน และใหประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหปลอยผูถูกจับได 
แตถาประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูถูกจับหรือคุมขัง ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเทาท่ีมีอยูเปนผูดําเนินการ 



๗๓  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๓ 
ผูตรวจการแผนดิน 
   

 
  มาตรา ๒๒๔  ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนไมเกินสามคน  
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับการสรรหา 
โดยคณะกรรมการสรรหา 
  ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเทียบเทา
หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเทียบไดไมต่ํากวากรมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศ
กําหนด ท้ังนี้เปนเวลาไมนอยกวาหาป จํานวนไมนอยกวาสองคน หรือมีประสบการณ 
ในการดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวาย่ีสิบปมีจํานวนไมเกินหนึ่งคน  
และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ  
 
  มาตรา ๒๒๕  ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันท่ี
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 
  มาตรา ๒๒๖  ผูตรวจการแผนดินมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ัง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ี
กอใหเกิดความเดือดรอนหรือไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน 
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ  
  (๒) แสวงหาขอเท็จจริงเมื่อเห็นวามีผูไดรับความเดือดรอนหรือไมเปนธรรม
อันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตนิอกเหนือหนาท่ีและอํานาจตาม
กฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ เพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเกี่ยวของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมนั้น 
  (๓) เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการท่ีหนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติ
ใหถูกตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ 
  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของไมดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจการแผนดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหผูตรวจการแผนดิน 
แจงใหคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควรตอไป 
  ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเปนกรณีท่ีเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ใหผูตรวจการแผนดินสงเร่ืองใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ดําเนินการตอไป 
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  การปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจการแผนดิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  
 
  มาตรา ๒๒๗  ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้ 
  (๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยโดยไมชักชา ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
  (๒) กฎ คําส่ัง หรือการกระทําอื่นใดของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเร่ืองพรอมดวย
ความเห็นตอศาลปกครอง และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา  ท้ังนี้  
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
 

สวนท่ี ๔ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   
 
  มาตรา ๒๒๘  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ประกอบดวยกรรมการจํานวนเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
  ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ  
มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร การบริหาร
ราชการแผนดิน หรือการอื่นใดอันเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนา
คณะในศาลอุทธรณ อธิบดีศาลปกครองชั้นตน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาศาลทหาร
กลาง หรืออธิบดีอัยการมาแลวไมนอยกวาหาป 
  (๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการท่ีเทียบเทามาแลวไมนอยกวาหาป 
  (๓) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแลวไมนอยกวาหาป  
  (๔) ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาหาป  
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  (๕) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรับรองการประกอบ
วิชาชีพ โดยประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวาย่ีสิบป 
นับถึงวันท่ีไดรับการเสนอชื่อ และไดรับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองคกร 
วิชาชีพนั้น 
  (๖) เปนผูมีความรูความชํานาญและประสบการณทางดานการบริหาร 
การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไมต่ํากวาผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแลวไมนอยกวาสิบป 
  (๗) เคยเปนผูดํารงตําแหนงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมกัน 
ไมนอยกวาสิบป 
  การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ใหนับถึงวันท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
หรือวันสมัครเขารับการสรรหา แลวแตกรณี 
 
  มาตรา ๒๒๙  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระ
การดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว 
  ในระหวางท่ีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจาก
ตําแหนงกอนวาระ และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการเทาท่ี
เหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได เวนแตจะมีกรรมการเหลืออยูไมถึงหาคน  
 
  มาตรา ๒๓๐  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ไตสวนและมีความเห็นกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน ผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาท่ี หรือจงใจใชหนาท่ีและอํานาจ 
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอยางรายแรงเพื่อดําเนินการตอไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  (๒) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  (๓) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และเจาหนาท่ีของรัฐย่ืนบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมท้ังตรวจสอบ 
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และเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาว  ท้ังนี้  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  (๔) หนาท่ีและอํานาจอื่นท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีจะตองจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางท่ีจะทํา
ใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม  ในกรณี
จําเปนจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีและอํานาจเกี่ยวของกับการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนในเร่ืองท่ีมิใชเปนความผิดรายแรง หรือท่ีเปน 
การกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐบางระดับ หรือกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีของ 
หนวยธุรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน 
ผูดําเนินการสอบสวนหรือไตสวนเบ้ืองตนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตก็ได 
 
  มาตรา ๒๓๑  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓๒ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
หรือมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน ผูใดมีพฤติการณตาม 
มาตรา ๒๓๐ (๑) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวน
ขอเท็จจริง และหากมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด 
เทาท่ีมีอยูเห็นวาผูนั้นมีพฤติการณตามท่ีไตสวน ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ถาเปนกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง
รายแรง ใหเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ยกเวนกรณีผูถูกกลาวหาเปนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเร่ืองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
เพื่อวินิจฉัย  
  (๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ใหสงสํานวนการไตสวนไปยังอัยการสูงสุด 
เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  การไตสวนขอเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมือง รับเร่ืองไวพิจารณาหรือประทับรับฟอง ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาท่ี
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษา เวนแตศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาวา 
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ผูถูกกลาวหามีพฤติการณหรือกระทําความผิด หรือรํ่ารวยผิดปกติตามท่ีถูกกลาวหา 
แลวแตกรณี ใหผูตองคําวินิจฉัยหรือพิพากษานั้นพนจากตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติ
หนาท่ี และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกกลาวหาของผูนั้น และจะเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไมเกินสิบปดวยหรือไมก็ได 
  ผูใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไมวาในกรณีใด ผูนั้นไมมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นตลอดไป 
  ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พิพากษาวาผูถูกกลาวหามีความผิดฐานรํ่ารวยผิดปกติหรือทุจริตตอหนาท่ี ใหริบทรัพยสิน
ท่ีผูนั้นไดมาจากการกระทําความผิด รวมท้ังบรรดาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีไดมา
แทนทรัพยสินนั้น ตกเปนของแผนดิน 
  การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหนําสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหลักในการพิจารณา และใหมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม 
  ใหนํามาตรานี้มาใชบังคับแกกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน ผูใดจงใจ 
ไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๒๓๐ (๓) หรือจงใจย่ืนบัญชี 
แสดงรายการทรัพยสินหรือหนี้สินอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ  
และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวาเพื่อไมประสงคแสดงท่ีมาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น 
ดวยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๓๒  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก 
ของท้ังสองสภา จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ 
ท้ังสองสภา หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อ
กลาวหาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตผูิใดกระทําการตาม 
มาตรา ๒๓๐ (๑) โดยย่ืนตอประธานรัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร เมื่อประธาน
รัฐสภาเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําตามท่ีถูกกลาวหา ใหประธานรัฐสภา
ดําเนินการ ดังตอไปนี้  
  (๑) ในกรณีกลาวหาวาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง ใหเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย โดยใหนํามาตรา ๒๓๑  
วรรคสาม วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  (๒) ในกรณีอื่นนอกจาก (๑) ใหประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองไปยังประธาน
ศาลฎีกา เพื่อดําเนินการตอไปตามมาตรา ๒๓๓  
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  มาตรา ๒๓๓  เมื่อประธานศาลฎีกาไดรับเร่ืองตามมาตรา ๒๓๒ (๒) แลว
ใหเสนอตอท่ีประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผูไตสวนอิสระจากผูซึ่งมีความเปนกลาง
ทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ เพื่อไตสวนหาขอเท็จจริง 
  คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หนาท่ีและอํานาจ วิธีการไตสวน ระยะเวลา
การไตสวน และการดําเนินการอื่นท่ีจําเปนของคณะผูไตสวนอิสระ ใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
  ถาคณะผูไตสวนอิสระเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูลใหส่ังยุติเร่ือง และใหคําส่ัง
ดังกลาวเปนท่ีสุด  
  ถาคณะผูไตสวนอิสระเห็นวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติท่ีถูกกลาวหามีพฤติการณตามท่ีถูกกลาวหา ใหสงสํานวนการไตสวนไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
  เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองรับฟองแลว 
ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาท่ีจนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น 
  ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
มีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหากระทําการตามท่ีถูกกลาวหา ใหผูนั้นพนจากตําแหนง 
นับแตวันหยุดปฏิบัติหนาท่ี และใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นเปนเวลาสิบป 
  ในกรณีท่ีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตอง 
หยุดปฏิบัติหนาท่ี และมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเหลืออยู 
ไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท้ังหมด  
ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคณุสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
ทําหนาท่ีเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนการชั่วคราว  
โดยใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงไดจนกวากรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติท่ีตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาท่ีได หรือจนกวาจะมีการแตงตั้ง 
ผูดํารงตําแหนงแทน  
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สวนท่ี ๕ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   
 
  มาตรา ๒๓๔  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวยกรรมการ
จํานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับ 
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
  ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ  
มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน กฎหมาย  
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และดานอื่นท่ีเปนประโยชนตอการ 
ตรวจเงินแผนดิน ท้ังนี้ เปนเวลาไมนอยกวาสิบป 
 
  มาตรา ๒๓๕  กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกป 
นับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 
  มาตรา ๒๓๖  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนาท่ีและอํานาจ 
ดังตอไปนี ้
  (๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผนดิน 
  (๒) กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 
  (๓) กํากับการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตาม (๑) และ (๒) และกฎหมาย
วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
  (๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน 
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมท้ังการใหคําแนะนําแก
หนวยงานของรัฐในการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน 
  (๕) ส่ังลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายวาดวยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
  ผูถูกส่ังลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดไดภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตองคํานึงถึง
นโยบายการตรวจเงินแผนดินและหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 
ตาม (๑) และ (๒) ประกอบดวย 
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  มาตรา ๒๓๗  ใหมีผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย 
ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาโดยไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน 
  ผูวาการตรวจเงินแผนดินตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เชนเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
  ผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมด
เทาท่ีมีอยู และใหนํามาตรา ๑๙๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคส่ี และมาตรา ๒๐๐  
มาใชบังคับแกการแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินดวยโดยอนุโลม 
  การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
 
  มาตรา ๒๓๘  ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติหนาท่ีโดยเท่ียงธรรม  
เปนกลาง และปราศจากอคติท้ังปวงในการใชดุลพินิจ โดยมีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี ้
  (๑) ตรวจเงินแผนดินตามนโยบายการตรวจเงินแผนดินและหลักเกณฑ
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  
และตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
  (๒) ตรวจผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใชจายเงินของหนวยงาน 
ของรัฐ  
  (๓) มอบหมายใหเจาหนาท่ีดําเนินการตาม (๑) และ (๒)  
  (๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตาม (๓) 
 
  มาตรา ๒๓๙  ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ี โดยรับผิดชอบตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 
ของหนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการปฏิบัติหนาท่ีของ 
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การตรวจเงินแผนดิน  
 
  มาตรา ๒๔๐  ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการใชจายเงินแผนดิน 
มีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาท่ี จงใจใชหนาท่ีและอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 
และเปนกรณีท่ีผูวาการตรวจเงินแผนดินไมมีอํานาจจะดําเนินการใดได ใหผูวาการ 
ตรวจเงินแผนดินแจงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ แลวแตกรณี เพื่อทราบ 
และดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป  
  ในการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหนวยงานอื่น ตามท่ีไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง  
ใหถือวาเอกสารและหลักฐานท่ีผูวาการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้น 
เปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของหนวยงานอื่นนั้น แลวแตกรณี  
 
  มาตรา ๒๔๑  เพื่อประโยชนในการระงับหรือยับย้ังความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นแกการเงินการคลังของรัฐ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินเสนอผลการตรวจสอบ 
การกระทําท่ีไมเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกการเงินการคลังของรัฐอยางรายแรง ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
เพื่อพิจารณา 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเห็นพองดวยกับผลการตรวจสอบ
ดังกลาว ใหปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หากท่ีประชุมรวมเห็นพองกับผลการตรวจสอบนั้น  
ใหรวมกันมีหนังสือแจงสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
โดยไมชักชา และใหเปดเผยผลการตรวจสอบดังกลาวตอประชาชนเพื่อทราบดวย  
 

สวนท่ี ๖ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

   
 
  มาตรา ๒๔๒  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประกอบดวย
กรรมการจํานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  
จากผูซึ่งไดรับการสรรหา 
  ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองมีความรูและประสบการณดานการคุมครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เปนกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ี
ประจักษ  
  คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา วาระการดํารงตําแหนง และการ
พนจากตําแหนงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาตองกําหนดใหผูแทนองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชน 
มีสวนรวมในการสรรหาดวย 
 



๘๒  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๔๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความเปนอิสระ 
ในการปฏิบัติหนาท่ี และตองปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริต เท่ียงธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง
ในการใชดุลพินิจ และคํานึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชนสวนรวม
ของชาติ 
 
  มาตรา ๒๔๔  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาท่ีและอํานาจ
ดังตอไปนี ้
  (๑) ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงท่ีถูกตองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทุกกรณีโดยไมลาชา และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
ปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการเยียวยาผูไดรับผลรายจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตอหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวของ 
  (๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศเสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพรตอประชาชน 
  (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการคุมครองสิทธิมนุษยชนตอ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมตลอดท้ังการแกไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือคําส่ังใด ๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 
  (๔) ชี้แจงแถลงขอเท็จจริงท่ีถูกตองในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม 
  (๕) สรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหความตระหนักถึงความสําคัญของ
สิทธิมนุษยชน 
  (๖) หนาท่ีและอํานาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือขอเสนอแนะตาม (๓)  
ใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไมอาจ
ดําเนินการไดหรือตองใชเวลาในการดําเนินการ ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบโดยไมชักชา 
 

หมวด ๑๓ 
องคกรอัยการ 
   

 
  มาตรา ๒๔๕  องคกรอัยการมีหนาท่ีและอํานาจตามท่ีบัญญัติไว 
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
  พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ี 
ใหเปนไปโดยรวดเร็วและเท่ียงธรรม และไมใหถือวาเปนคําส่ังทางปกครอง 



๘๓  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  การบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดําเนินการอื่นของ 
องคกรอัยการใหมีความเปนอิสระ และการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการ  
ตองดําเนินการโดยคณะกรรมการอัยการซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยประธานกรรมการ
ซึ่งตองไมเปนพนักงานอัยการ และผูทรงคุณวุฒิบรรดาท่ีไดรับเลือกจากพนักงานอัยการ  
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  กฎหมายตามวรรคสาม ตองมีมาตรการปองกันมิใหพนักงานอัยการ 
กระทําการหรือดํารงตําแหนงใดอันอาจมีผลใหการส่ังคดีหรือการปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไป
ตามวรรคสอง หรืออาจทําใหมีการขัดกันแหงผลประโยชน  ท้ังนี้ มาตรการดังกลาว 
ตองกําหนดใหชัดแจงและใชเปนการท่ัวไป โดยจะมอบอํานาจใหมีการพิจารณาเปน 
กรณี ๆ ไปมิได 
 

หมวด ๑๔ 
การปกครองสวนทองถิ่น 

   
 
  มาตรา ๒๔๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑  ใหมีการจัดการปกครอง 
สวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น  
ท้ังนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดใหคํานึงถึง 
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในดาน 
รายได จํานวนและความหนาแนนของประชากร และพื้นท่ีท่ีตองรับผิดชอบ ประกอบกัน 
 
  มาตรา ๒๔๗  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีและอํานาจดูแล 
และจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนา
อยางย่ังยืน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น   
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเอง 
ใหสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอ  ในระหวางท่ียังไมอาจดําเนินการได  
ใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามควรแกกรณี 
  การจัดทําบริการสาธารณะใดท่ีสมควรใหเปนหนาท่ีโดยเฉพาะของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งตอง
สอดคลองกับรายไดของทองถิ่นตามวรรคสอง กฎหมายดังกลาวใหบัญญัติถึงกลไก 
และขั้นตอนในการกระจายอํานาจของสวนราชการใหแกทองถิ่นดวย 
 



๘๔  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่นตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการ
สาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกํากับ
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งตองทําเพียงเทาท่ีจําเปนเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม การปองกันการทุจริต  
และการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตาง 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ  และตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกัน
การขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการกาวกายการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ
สวนทองถิ่นดวย 
 
  มาตรา ๒๔๘   การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของ 
แตละทองถิ่น การจัดใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกัน เพื่อใหสามารถพัฒนารวมกันหรือ 
การสับเปล่ียนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได  
 
  มาตรา ๒๔๙  สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง 
  ผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของ 
สภาทองถิ่น หรือในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จะใหมาโดยวิธีอื่นก็ได  
แตตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนดวย  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติซึ่งตองคํานึงถึงเจตนารมณในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง 
ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญดวย 
 
  มาตรา ๒๕๐  ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นเปดเผยขอมูลและดําเนินการใหประชาชนในทองถิ่น 
มีสวนรวมดวย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
  มาตรา ๒๕๑  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีสิทธิเขาชื่อกันเพื่อเสนอขอบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่นไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
 
 
 



๘๕  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๑๕ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 
  มาตรา ๒๕๒  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีเปนการเปล่ียนแปลง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปล่ียนแปลง
รูปแบบของรัฐ จะกระทํามิได 
 
  มาตรา ๒๕๓  ภายใตบังคับมาตรา ๒๕๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  
ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
เทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา  
หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวย 
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย  
  (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
ตอรัฐสภา และใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 
  (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อ
และลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น  
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา ซึ่งในจํานวนนี้ 
ตองมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบดวยไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภา
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
  (๔) การพิจารณาในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยการ 
ออกเสียงในวาระท่ีสองนี้ ใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ แตในกรณีท่ีเปนรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมท่ีประชาชนเปนผูเสนอ ตองเปดโอกาสใหผูแทนของประชาชนท่ีเขาชื่อกัน 
ไดแสดงความคิดเห็นดวย 
  (๕) เมื่อการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จส้ินแลว ใหรอไวสิบหาวัน  
เมื่อพนกําหนดนี้แลว ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามตอไป 
  (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อ 
และลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการท่ีจะใหออกใช 
เปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา  
และในจํานวนนี้ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง 



๘๖  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

ท่ีมีสมาชิกอยูในสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาสิบคน เห็นชอบดวยไมนอยกวา 
รอยละสิบของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองดังกลาว  
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกอยูใน 
สภาผูแทนราษฎรนอยกวาพรรคการเมืองละสิบคน ถารวมกันทุกพรรคการเมืองแลว 
มีจํานวนตั้งแตสิบคนขึ้นไป ตองเห็นชอบดวยไมนอยกวารอยละสิบของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของทุกพรรคดังกลาว และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบดวย 
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
  (๗) เมื่อมีการลงมตเิห็นชอบตาม (๖) แลว ใหรอไวสิบหาวัน  
แลวจึงนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนํา 
มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๔๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  (๘) ในกรณีรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเปนการแกไขเพิ่มเติมหมวด ๑ 
หมวด ๒ หรือหมวด ๑๕ หรือเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีหรืออํานาจของศาลหรือ 
องคกรอิสระ หรือเร่ืองท่ีทําใหศาลหรือองคกรอิสระไมอาจปฏิบัติตามหนาท่ีหรือ 
อํานาจได  กอนดําเนินการตาม (๗) ใหจัดใหมีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย 
วาดวยการออกเสียงประชามติ ถาผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบดวยกับ 
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมจึงใหดําเนินการตาม (๗) ตอไป 
  (๙) กอนนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ตาม (๗) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกท้ังสองสภารวมกัน  
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา หรือของ 
ท้ังสองสภารวมกัน แลวแตกรณี มีสิทธิเขาชื่อกันเสนอความเห็นตอประธานแหงสภา 
ท่ีตนเปนสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี วารางรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดตอ 
มาตรา ๒๕๒ หรือมีลักษณะตาม (๘)  และใหประธานแหงสภาท่ีไดรับเร่ืองดังกลาว 
สงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเร่ือง  ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
นายกรัฐมนตรีจะนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยมิได  
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๒๕๔  ใหคณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอน 
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้เปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
 



๘๗  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๕๕  ในระหวางท่ียังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติท่ีตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทําหนาท่ีรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 
หรือเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลําดับ ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ และใหส้ินสุดลงในวันกอนวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลัง 
การเลือกตั้งท่ัวไปท่ีจัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ 
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แลว ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม รวมท้ังเหตุแหงการส้ินสุด 
สมาชิกภาพตามท่ีบัญญัติไวสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) มาตรา ๙๒ ยกเวน (๓) และ (๔) 
  (๒) มาตรา ๙๓ ยกเวน (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
  (๓) มาตรา ๙๖ ยกเวน 
       (ก) กรณีตาม (๔) เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๒ (๓) และ (๔)  
       (ข) กรณีตาม (๕) เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๓) (๑๒) (๑๓) 
(๑๔) และ (๑๕) และ 
       (ค) กรณีตาม (๖) เฉพาะในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
เปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติการตามหนาท่ีและอํานาจตามท่ีกฎหมายหรือคําส่ังท่ีชอบ
ดวยกฎหมาย 
  (๔) มาตรา ๑๐๓ ยกเวน ข. ลักษณะตองหามตาม (๑) เฉพาะในสวน 
ท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๓) และ (๑๕) และ ข. ลักษณะตองหามตาม (๒) และ (๖)  
  มิใหนํามาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดท่ีหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง  
มิใหนํามาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
  ในระหวางท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ใหอํานาจของประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร  
หรือประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เปนอํานาจของประธานสภา 
นิติบัญญัติแหงชาต ิ
 
 



๘๘  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ในระหวางท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง หากมีตําแหนง
วางลง หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้ง 
ผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามวรรคสอง เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติแทน 
ก็ได 
  เมื่อมีการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังแรกภายหลังท่ีรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ 
สมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภามิได เวนแตจะไดพนจากตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๒๕๖  ใหคณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผนดินอยูในวันกอน 
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  
จนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
จะเขารับหนาท่ี  และใหนํามาตรา ๒๕๕ วรรคสาม มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 
  รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แลว 
ตองไมมีลักษณะตองหามตามท่ีบัญญัติไวสําหรับรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) มาตรา ๑๕๕ ยกเวน (๖) เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๑๒)
(๑๔) และ (๑๕) 
  (๒) มาตรา ๑๖๕ (๓) (๔) ยกเวนในสวนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๑๕๕ (๖)  
เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๑๒) (๑๔) และ (๑๕) 
  การดําเนินการแตงตั้งรัฐมนตรีในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ใหดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
  ใหนํามาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้ง 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาของรัฐมนตรี 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสามดวยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๕๗  ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีดํารงตําแหนงอยู 
ในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
จนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
จะเขารับหนาท่ี 
 



๘๙  
 

รางเบ้ืองตน วันศุกร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติและคณะรักษาความสงบแหงชาติยังคงมีหนาท่ีและอํานาจตามท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และใหถือวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ดังกลาวในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและ 
คณะรักษาความสงบแหงชาติยังคงมีผลใชบังคับไดตอไป 
  ใหนํามาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาของผูดํารงตําแหนง 
ในคณะรักษาความสงบแหงชาติดวยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๕๘  ใหสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศอยูปฏิบัติหนาท่ี  
เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๖๙ ตอไปใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีรัฐธรรมนูญนี้
ใชบังคับ และเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาว ใหสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศส้ินสุดลง 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ หัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติจะปรับเปล่ียนโครงสรางหรือวิธีการทํางานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจตามมาตรา ๒๖๙ และเกิดประสิทธิภาพก็ได และใน
กรณีท่ีมีตําแหนงวางลง หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจะแตงตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควร
เพื่อแทนตําแหนงท่ีวางก็ได 
  ใหนํามาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้ง 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาของสมาชิก 
สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดวยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๕๙  ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญท่ีตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ อยูปฏิบัติหนาท่ีตอไป เพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นท่ีจําเปนดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ และเสนอตอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
  (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
  (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 



๙๐  
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  (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 
  (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
  (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
  (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
  (๑๐) กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะจัดทําขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมก็ได   
ท้ังนี้ เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและตองมุงหมาย 
ใหมีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ และตองทําใหแลวเสร็จภายใน
แปดเดือนนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีท่ีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
จัดทําไมแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง  
และใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 
คณะใหมเพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามวรรคหนึ่ง 
ใหแลวเสร็จ 
  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเกิด
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจะแตงตั้งกรรมการ 
รางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ได แตรวมแลวตองไมเกินสามสิบคน 
  เมื่อไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการ 
รางรัฐธรรมนูญแลว สภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลา 
หกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแตละฉบับ   
ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ฉบับใดไมแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบกับ 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามท่ีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเสนอ  
และใหนํามาตรา ๑๒๗ มาใชบังคับแกการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
  เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามวรรคหนึ่ง 
ประกาศใชบังคับครบทุกฉบับแลว ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเปนอันพนจากหนาท่ี 
  เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิใหกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายใน
สองปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงตามวรรคหา 
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  มาตรา ๒๖๐  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและจัดใหมี
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติตามมาตรา ๒๕๙ ท้ังหมดมีผล 
ใชบังคับแลว 
 
  มาตรา ๒๖๑  ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ท่ีเกี่ยวของท่ีจัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๕๙ ใชบังคับแลว การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใด 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  ในระหวางเวลาท่ียังไมมี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีจัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๕๙ การพนจากตําแหนง 
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
  การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เทาท่ีไมขัด
หรือแยงตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  
  ในระหวางท่ียังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนญูนี้ ท้ังนี้ 
เทาท่ีไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
 
  มาตรา ๒๖๒  ใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เปนองคกรตามมาตรา ๕๖ และใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ดังกลาวใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพื่อพิจารณาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
 
  มาตรา ๒๖๓  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา ๖๑  
วรรคสองใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  และ 
ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามมาตรา ๖๑ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต 
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
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  มาตรา ๒๖๔  ในระหวางท่ียังไมมีกฎหมายตามมาตรา ๑๗๓ วรรคสาม 
หนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือ
การลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามมาตรา ๑๗๓ วรรคสอง ใหหมายความถึง
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ  
หรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดหรือบางสวน 
 
  มาตรา ๒๖๕  ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระดําเนินการใหมี
มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๕ ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ พนจากตําแหนง 
  ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ  
พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปตามวรรคหนึ่งใหนับแตวันท่ีตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระเขารับหนาท่ีหลังสุด 
 
  มาตรา ๒๖๖  ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๒๔๒ และมาตรา ๒๔๕ วรรคส่ี  
และเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ 
  ในระหวางท่ียังไมมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหเปนไปตาม 
มาตรา ๒๔๕ วรรคส่ี หามมิใหพนักงานอัยการดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  
หรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัทหรือ
กิจการอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงคมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนท่ีปรึกษา 
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือดํารงตําแหนงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 
  มาตรา ๒๖๗  ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรัฐมนตรีรวมกัน
ดําเนินการและผลักดันใหมีการปฏิรูปการศึกษาของชาติใหแลวเสร็จ เพื่อใหเปนไปตาม
หนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๕๐ วรรคสองและวรรคสาม และใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม 
มาตรา ๕๐ วรรคส่ี โดยเร็ว โดยจะตองจัดทําแนวทางการปฏิรูปใหแลวเสร็จและ 
เร่ิมดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเห็นสมควร จะเสนอแนะตอ 
คณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
เพื่อประกอบการพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
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  มาตรา ๒๖๘  เพื่อใหรัฐปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๔๙ และดําเนินการ 
ตามแนวนโยบายแหงรัฐตามมาตรา ๖๔ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหดําเนินการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหนาท่ี อํานาจ และภารกิจของตํารวจใหเหมาะสม และแกไข
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ 
มีหลักประกันวาขาราชการตํารวจจะไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ไดรับความเปนธรรม 
ในการแตงตั้ง โยกยาย และการพิจารณาบําเหน็จความชอบ เพื่อใหขาราชการตํารวจ
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีอิสระ ไมตกอยูใตอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ  
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตน  ท้ังนี้ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ในระหวางท่ียังไมมีกฎหมายท่ีกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดังกลาว  
ใหการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจดําเนินการตามลําดับอาวุโส  
  การจัดลําดับอาวุโสตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการอิสระ
คณะหนึ่งมีหนาท่ีปฏิรูปใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
  มาตรา ๒๖๙  นอกจากการปฏิรูปตามมาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ แลว 
ใหมีการปฏิรูปในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) ............ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในเร่ือง........ 
  (๒) ............ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในเร่ือง........ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  ท้ังนี้ ใหเปนหนาท่ีของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศท่ีจะดําเนินการ
จัดทําขอเสนอแนะหรือรางกฎหมายเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป  
แตไมเปนการตัดอํานาจของคณะรัฐมนตรีท่ีจะดําเนินการควบคูกันไป 
  การปฏิรูปตามมาตรานี้ ถาจําเปนตองมีกฎหมายออกใชบังคับ  
ใหดําเนินการจัดทํารางกฎหมายเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในหนึ่งปนับแต 
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีท่ีอาจดําเนินการไดโดยไมตองมีกฎหมายออกใชบังคับ  
ใหเร่ิมดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
 
  มาตรา ๒๗๐  บรรดาประกาศ คําส่ัง และการกระทําของคณะรักษา 
ความสงบแหงชาติหรือของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีใชบังคับอยู 
ในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ หรือท่ีจะออกใชบังคับตอไปตามมาตรา ๒๕๗  
วรรคสอง ไมวาเปนประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําท่ีมีผลใชบังคับในทางรัฐธรรมนูญ  
ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ใหประกาศ คําส่ัง การกระทํา ตลอดจน 
การปฏิบัติตามประกาศ คําส่ัง หรือการกระทํานั้น เปนประกาศ คําส่ัง การกระทํา  
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หรือการปฏิบัติท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใชบังคับโดยชอบดวย
รัฐธรรมนูญนี้ตอไป การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําดังกลาว
ใหกระทําเปนพระราชบัญญัติ เวนแตประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการ
ใชอํานาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมใหกระทําโดยคําส่ังนายกรัฐมนตรีหรือ 
มติคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี 
  บรรดาการใด ๆ ท่ีไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ วาเปน
การชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมท้ังการกระทําท่ีเกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาว  
ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 .............................................. 
         นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 


