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ค ำน ำ 
(พิมพ์ครั้งที ่๔) 

 
 ตามที่ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการจัดพิมพ์มาแล้วถึง ๓ ครั้ง  
และต่อมาได้มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต่อรัฐสภาเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยเก่ียวกับสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งระบบการเลือกตั้ง (แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๖ และ
มาตรา ๙๑) ซึ่งรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยในการที่จะออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ
โดยนายกรัฐมนตรีได้น าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ดังกล่าว  
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๗๖ ก หน้า ๑  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

 เพ่ือให้หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
มีความทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันมากที่สุด จึงพิจารณาเห็นสมควรจัดพิมพ์
หนังสือ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)” 
โดยด าเนินการรวบรวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังกล่าวไว้ ส าหรับเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 
กรรมาธิการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในวงงานของรัฐสภา ตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจ 
โดยทั่วไป 
 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)” ฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านนิติบัญญัติ 
ของสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ ตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติทุกฝ่าย 
รวมทั้งประชาชนผู้ที่สนใจตามสมควรตามเจตนารมณ์ของการจัดพิมพ์ 
 
 

  ส ำนักกฎหมำย 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
                                     มิถุนำยน ๒๕๖๕ 



ค ำน ำ 
(พิมพ์ครั้งที่ ๑ - ๓) 

 
 นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดระยะเวลา ๘๕ ปีที่ผ่านมา (พุทธศักราช 
๒๔๗๕ - ๒๕๖๐) ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ การแก้ไขเพ่ิมเติมและ 
มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ ทั้งนี้ เพ่ือจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ของชาติบ้านเมืองในแต่ละยุคและกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป อันรวมถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือ 
ท าหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับส าหรับเป็นแนวทางในการปกครอง การพัฒนา 
และการปฏิรูปประเทศ โดยให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เป็นส าคัญ และเมื่อจัดท าร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จได้มีการเผยแพร่ให้ประชาชน 
ท าความเข้าใจและจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพ่ือให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 
ทั้งฉบับ โดยผลการออกเสียงประชามติปรากฏว่า ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ 
โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบให้น าร่างรัฐธรรมนูญ 
มาใช้บังคับและนายกรัฐมนตรีจึงน ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยโดยเป็นรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับที่ ๒๐ ของประเทศไทย ซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้มีเจตนารมณ์ส าคัญตามที่ปรากฏในค าปรารภของรัฐธรรมนูญ 
ดังนี้ 
 ๑.  ใช้เป็นหลักในการปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดท ากฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น  
 ๒.  ก าหนดกลไกเพ่ือจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครอง
ประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่และอ านาจขององค์กรต่าง  ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม 
 ๓.  การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอ่ืนซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรม และมีส่วนในการ
ป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  
  ๔. การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก  
การจ ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองส่วนรวม  



 ๕.  การก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่
ต่อรัฐ  
 ๖.  การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
เข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อ านาจตามอ าเภอใจ  
 ๗.  การก าหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ๘. การก าหนดกลไกต่าง ๆ ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบุไว้ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ 
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะจะได้
ก าหนดนโยบายและวิธีด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป  
 ๙. สร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง  ๆ ที่ส าคัญและจ าเป็น 
อย่างร่วมมือร่วมใจกัน  รวมตลอดทั้งการลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพ่ือให้ประเทศ 
มีความสงบสุขบนพ้ืนฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะเป็นหน่วยธุรการของสถาบันที่ท าหน้าที่ 
ในงานด้านนิติบัญญัติของชาติ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการส่งเสริมความรู้และ
ความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการเนื้อหาสาระส าคัญของบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ
ให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป จึงได้จัดพิมพ์
หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับนี้ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีความเจริญรุ่ง เรืองและมั่นคงสถาพรอยู่คู่กับ
สยามรัฐสีมาสืบไป. 
 
  ส ำนักกฎหมำย 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย**
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค ๒๕๖๐ พรรษา 
ปัจจุบันสมัย จันทรคตินิยม กุกกุฏสมพัตสร จิตรมาส ชุณหปักษ์ ทสมีดิถี  
สุริยคติกาล เมษายนมาส ฉัฏฐสุรทิน ครุวาร โดยกาลบริเฉท 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า นายกรัฐมนตรีได้ 
น าความกราบบังคมทูลว่า นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมา  
การปกครองของประเทศไทยได้ด ารงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ได้มีการยกเลิก 
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบการปกครอง 
ให้เหมาะสมหลายครั้ง แต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรือราบรื่น

                                           
  *ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๑ วันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๐.*  
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เรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ บางครั้งเป็นวิกฤติ
ทางรัฐธรรมนูญท่ีหาทางออกไม่ได้ เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีมีผู้ไม่น าพา
หรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือ
บิดเบือนอ านาจ หรือขาดความตระหนักส านึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
และประชาชน จนท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล ซึ่งจ าต้องป้องกัน
และแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม แต่เหตุอีกส่วนหนึ่งเกิดจาก
กฎเกณฑ์การเมืองการปกครองท่ียังไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมือง
และกาลสมัย ให้ความส าคัญแก่รูปแบบและวิธีการยิ่งกว่าหลักการพื้นฐาน
ในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อาจน ากฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรม
ของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤติท่ีมีรูปแบบและวิธีการแตกต่าง 
ไปจากเดิมให้ได้ผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงได้บัญญัติให้มี
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าท่ีร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลัก 
ในการปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและ 
กฎหมายอื่น โดยได้ก าหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็ง 
แก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าท่ีและอ านาจ
ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ
กับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าท่ี
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สุจริต เท่ียงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศ 
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจ ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็น
ข้อยกเว้น แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อ
คุ้มครองส่วนรวม การก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้
ประชาชนมีหน้าท่ีต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต
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และประพฤติมิชอบท่ีเข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารท่ีปราศจากคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือ 
ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ และการก าหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการ
วิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น ตลอดจนได้ก าหนดกลไก 
อื่น ๆ ตามแนวทางท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบุไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะ 
จะได้ก าหนดนโยบายและวิธีด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป ท้ังยังสร้างกลไก 
ในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างร่วมมือร่วมใจกัน 
รวมตลอดท้ังการลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุข 
บนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง การจะด าเนินการในเรื่องเหล่านี้
ให้ลุล่วงไปได้ จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับ
หน่วยงานท้ังหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตาม
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครอง 
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต  
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อน
ประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ท้ังในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ในการด าเนินการดังกล่าว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในหลักการและเหตุผลของ
บทบัญญัติต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงร่างรัฐธรรมนูญ
และความหมายโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสารัตถะของร่างรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอแนะ 
ข้อควรแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ก็ได้เผยแพร่
ร่างรัฐธรรมนูญและค าอธิบายสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญโดยสรุป 
ในลักษณะท่ีประชาชนสามารถเข้าใจเนื้อหาส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญได้
โดยสะดวกและเป็นการท่ัวไป และจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้
ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ได้มีมติเสนอประเด็นเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งเพื่อให้มีการออกเสียง
ประชามติในคราวเดียวกันด้วย การออกเสียงประชามติปรากฏผลว่า 
ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มา 
ออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม
ดังกล่าว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงด าเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็น
เพิ่มเติม และได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยผล 
การออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย 
ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางส่วน และ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ด าเนินการแก้ไขตามค าวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงน าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติ
ให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมาแก้ไขเพิ่มเติม
เฉพาะบางประเด็นได้ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ นายกรัฐมนตรีจึงน า 
ร่างรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชด าริว่า
สมควรพระราชทานพระราชานุมัติ 
 จึงมีพระราชโองการด ารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตราไว้ ณ วันท่ี 
๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป 
 ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอัน 
ท่ีจะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้  
เพื่อธ ารงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอ านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย 
และน ามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศ
สถาพรแก่อาณาประชาราษฎรท่ัวสยามรัฐสีมา สมดั่งพระราชปณิธาน
ปรารถนาทุกประการ เทอญ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว  
จะแบ่งแยกมิได้ 
 

 มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 มาตรา ๓ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล  
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม  
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

 

 มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 
 ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 

 

 มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ     บทบัญญัติใด
ของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระท าใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
บทบัญญัติหรือการกระท านั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 
 เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท า 
การนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทย 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 
 
 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย์ 
   

 

 มาตรา ๖   องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ี
เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 
 ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ 

 ราชอาณาจกัรไทย 

ราชอาณาจกัรไทย 

ระบอบการปกครอง 

อ านาจอธิปไตย 

การปฏิบัติหน้าที ่
ตามหลักนิติธรรม 

ความคุม้ครอง 
แก่บุคคล 

ความเปน็กฎหมาย 
สูงสุด 

การใชป้ระเพณี 
การปกครอง 

พระมหากษัตริย ์
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  มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น
อัครศาสนูปถัมภก 
 

 มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 
 

 มาตรา ๙  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ งพระราชอ านาจท่ีจะ 
สถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์  และพระราชทานและเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 

  มาตรา ๑๐ พระมหากษั ตริ ย์ ทรง เลื อกและทรงแต่ งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 
สิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 
 คณะองคมนตรีมีหน้าท่ีถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ 
ในพระราชกรณียกิจท้ังปวงท่ีพระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าท่ีอื่น
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๑๑ การเลือกและแต่ งตั้ งองคมนตรีหรือการให้
องคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 
 ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
 ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากต าแหน่ง 
 

 มาตรา ๑๒  องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง หรือข้าราชการเว้นแต่การเป็น
ข้าราชการในพระองค์ในต าแหน่งองคมนตรี และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ 
ในพรรคการเมืองใด ๆ 
 

 มาตรา ๑๓ ก่อนเข้ารับหน้าท่ี องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ
ต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
 

คณะองคมนตรี 

หน้าทีข่อง 
คณะองคมนตรี 

การแต่งต้ังและ 
การให้องคมนตรี 
พ้นจากต าแหน่ง 

ข้อห้ามของ 
องคมนตรี 

การถวายสตัย์
ปฏิญาณของ
องคมนตรี 
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 “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไว้
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 

 มาตรา ๑๔ องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือ 
มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง 
 

 มาตรา ๑๕ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์ 
พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 
 การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการ 
ในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามท่ีบัญญัติไวใ้นพระราชกฤษฎีกา 

 

 มาตรา ๑๖ ในเมื่ อพระมหากษัตริย์ จะไม่ประทับอยู่ ใน
ราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม  
จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น  ให้เป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ และในกรณีท่ีทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

 มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีท่ีพระมหากษัตริย์ 
ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุ 
นิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น แต่ต่อมาคณะองคมนตรีพิจารณาเห็นว่ามีความ
จ าเป็นสมควรแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์และไม่อาจกราบบังคมทูล 
ให้ทรงแต่งตั้งได้ทันการ ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อบุคคลคนหนึ่งหรือ 
หลายคนเป็นคณะ ตามล าดับท่ีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก าหนดไว้ก่อนแล้ว 
ให้เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ แล้วแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อประกาศ 
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นขึ้นเป็นผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค ์
 มาตรา ๑๘ ในระหว่างท่ีไม่มีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
ตามมาตรา ๑๗ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

การพ้นจากต าแหน่ง
ขององคมนตรี 
 
การแต่งต้ังและการให้
ข้าราชการในพระองค์
พ้นจากต าแหน่ง 

การแต่งต้ัง 
ผู้ส าเร็จราชการ 
แทนพระองค ์

การแต่งต้ัง 
ผู้ส าเร็จราชการ 
แทนพระองค ์
ในกรณีที่พระมหากษัตริย ์
มิได้ทรงแต่งต้ังไว้ก่อน 

ผู้ส าเร็จราชการ 
แทนพระองค ์
เป็นการชั่วคราว 
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 ในกรณีท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ประธาน
องคมนตรีท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
 ในระหว่างท่ีประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างท่ีประธานองคมนตรีท าหน้าท่ี
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นท าหน้าท่ีประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราว 
ไปพลางก่อน  
 

 มาตรา ๑๙ ก่อนเข้ารับหน้าท่ี ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ต้องปฏิญาณตน 
ในท่ีประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
 “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่ งเคยได้รับการแต่งตั้งและ
ปฏิญาณตนมาแล้ว ไม่ต้องปฏิญาณตนอีก 
 

 มาตรา ๒๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบัติให้เป็นไป
โดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ 
เมื่อมีพระราชด าริประการใด ให้คณะองคมนตรีจัดท าร่างกฎมณเฑียรบาล
แก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ 
มีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธาน
องคมนตรีด าเนินการแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้ 
รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
 

การปฏิญาณตนของ
ผู้ส าเร็จราชการ 
แทนพระองค ์

การสืบราชสมบัติและ
การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎมณเฑียรบาลฯ 



 
 
 

- ๙ - 

 

 มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีท่ี
พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อ
รับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์ 
เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
 ในกรณีท่ีราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีท่ีพระมหากษัตริย์
มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอ 
พระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๐ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อ
รัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดา 
ก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบ 
ราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธาน
รัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 
 

 มาตรา ๒๒  ในระหว่างท่ียังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาท 
หรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๒๑  
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว 
ไปพลางก่อน แต่ในกรณีท่ีราชบัลลังก์หากว่างลงในระหว่างท่ีได้แต่งตั้ง
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือ 
ระหว่างเวลาท่ีประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตาม 
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี  
เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป ท้ังนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญ 
องค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 
 ในกรณีท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ไว ้
และเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
 ในกรณีท่ีประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
ตามวรรคหนึ่ง หรือท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว
ตามวรรคสอง ให้น ามาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใช้บังคับ 

การอัญเชิญ 
ขึ้นทรงราชย ์
เมื่อราชบลัลังก ์
ว่างลง 

ผู้ส าเร็จราชการ  
แทนพระองค ์
เป็นการชั่วคราว 
ในกรณีที่ราชบลัลงัก์
ว่างลง 



 
 
 

- ๑๐ - 

 

 มาตรา ๒๓ ในกรณีท่ีคณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตาม
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้องเป็น
หรือท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างท่ีไม่มีประธาน
องคมนตรี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้คณะองคมนตรีท่ีเหลืออยู่
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อท าหน้าท่ีประธานองคมนตรี หรือ เป็นหรือ 
ท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี 
 

 มาตรา ๒๔ การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้กระท าต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้ 
 ในระหว่างท่ียังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหนึ่ง จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนก็ได ้
 

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

   
 

 มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ี
บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดท่ีมิได้ห้ามหรือ
จ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ 
ท่ีจะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าท่ีการใช ้
สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 สิทธิหรือเสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ แม้ยัง 
ไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

การเลอืกองคมนตรี
เพ่ือท าหน้าที่
ประธานองคมนตรี
หรือผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค ์

การถวายสตัย์
ปฏิญาณ 

การรับรองสิทธ ิ
และเสรีภาพ 

การใชส้ิทธิและ
เสรีภาพ 



 
 
 

- ๑๑ - 

 

 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีได้รับความคุ้มครอง 
ตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล
หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 
 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
หรือจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับ 
การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณี
ท่ีรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลัก 
นิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร 
แก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมท้ัง 
ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป  
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เป็นการเจาะจง 
 

 มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
 การเลือกปฏิบัติ โดยไม่ เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่ าด้ วยเหตุ 
ความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ 
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้ 
 มาตรการท่ีรัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรือ
อ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส 
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม  
 

การตรากฎหมาย
จ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล 

ความเสมอภาค 



 
 
 

- ๑๒ - 

 

 บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ และ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับ
บุคคลท่ัวไป เว้นแต่ท่ีจ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 
 

 มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
 การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
หรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย 
หรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ามิได้  
 

 มาตรา ๒๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการ
อันกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ 
และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
ท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท าความผิดมิได้ 
 ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มี
ความผิด และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท า
ความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 
 การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพียง
เท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือป้องกันมิให้มีการหลบหน ี 
 ในคดีอาญา จะบังคับใหบุ้คคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ 
 ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณา
และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ 
หรือในขณะท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 
หรือในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 

สิทธิและเสรีภาพ 
ในชีวิตและร่างกาย 

การรับโทษ 
ทางอาญา 

การเกณฑแ์รงงาน 

ข้อสนันิษฐาน 
ในคดีอาญา 
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 มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและ
ย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน 
แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อ
ความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
 

 มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง และครอบครัว 
 การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคล 
ตามวรรคหนึ่ง หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้น
เพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 

 มาตรา ๓๓   บุคคลย่อมมเีสรีภาพในเคหสถาน 
 การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง  
หรือการค้นเคหสถานหรือท่ีรโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือ 
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  
การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน  
 เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้น
ต้องไม่ขัดต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น 
 

 มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพ
ในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอน
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้  

เสรีภาพใน 
การถือศาสนา 

สิทธิส่วนบคุคล 

เสรีภาพในเคหสถาน 

เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเหน็ 

เสรีภาพของ
สื่อมวลชน 
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 การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนจัดท าขึ้นไปให้เจ้าหน้าท่ีตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์
หรือสื่อใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาท่ีประเทศ 
อยู่ในภาวะสงคราม 
  เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทย  
  การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระท ามิได้ หน่วยงานของรัฐท่ีใช้จ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่า เพื่อประโยชน์ ในการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใดในท านองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียด 
ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาท่ีก าหนดและ 
ประกาศให้ประชาชนทราบด้วย  
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตาม
วรรคหนึ่ง แต่ให้ค านึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานท่ีตนสังกัด
อยูด่้วย 
 

 มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกัน 
ไม่ว่าในทางใด ๆ  
 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลท่ีบุคคลสื่อสารถึงกัน 
รวมท้ังการกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลท่ีบุคคล
สือ่สารถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมสีิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
 ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้  ให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค 
การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนท่ีเป็นธรรม ภายใน
เวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาท่ีได้รับความเสียหายจาก

เสรีภาพ 
ในการสื่อสาร 

สิทธิในทรัพย์สนิ 

การเวนคนื
อสังหาริมทรัพย ์
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การเวนคืน โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน 
รวมท้ังประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น 
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นต้องใช้
เพื่อการท่ีบัญญัติไว้ในวรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อน าอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีเวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีถูกเวนคืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่ง 
การเวนคืนและก าหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้  
ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือมีอสังหาริมทรัพย์ 
เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน  
ใหค้ืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาท 
 ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืน 
ท่ีมิได้ใช้ประโยชน์ หรือท่ีเหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือ
ทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนท่ีชดใช้ไป ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจง
อสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนตามความจ าเป็น  
มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคสอง 
 

 มาตรา ๓๘  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือก
ถิ่นที่อยู่ 
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษา
สถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 
 

 มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร 
หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท ามิได้ 
 การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่ งมีสัญชาติ ไทยโดยการเกิด  
จะกระท ามิได้  
 

เสรีภาพ 
ในการเดินทาง 
และเลอืกถิ่นทีอ่ยู ่

การเนรเทศหรือ 
ห้ามเข้าราชอาณาจักร 
 

 
การถอนสญัชาติ 
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 มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัด 
การกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพเพียงเท่าท่ีจ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 
 การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง 
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา  
 

 มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธ ิ
 (๑) ได้รับทราบและเข้าถึ งข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ 
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 (๒)  เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผล
การพิจารณาโดยรวดเร็ว 
 (๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือ 
การละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 

 มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม 
สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพ่ือการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 
 

 มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธ ิ
 (๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามท้ังของท้องถิ่นและของชาติ 
 (๒) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

เสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ 

สิทธิในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร  
เสนอเร่ืองราว 
ร้องทุกข์ หรือฟ้อง
หน่วยงานของรัฐ 

เสรีภาพ  
ในการรวมกัน
เป็นหมู่คณะ 

สิทธขิองบคุคล 
และชมุชน 
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 (๓)  เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใด 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใด
อันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ท้ังนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย
ตามวธิีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 (๔) จัดให้มรีะบบสวัสดิการของชุมชน  
 สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิ
ท่ีจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
  

 มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ 
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 

 มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
บริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ 
เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและ
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระ 
ไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น  
รวมท้ังมาตรการก ากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการ 
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 

เสรีภาพในการชุมนุม 

เสรีภาพในการจัดต้ัง
พรรคการเมือง 
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 มาตรา ๔๖ สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง  
 บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
 องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธริวมกันจัดตั้งเป็นองค์กร
ท่ีมีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ท้ังนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง 
อ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ  
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ 
 บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 

 มาตรา ๔๘   สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลัง 
การคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ 
 ผู้ใดทราบว่ามีการกระท าตามวรรคหนึ่ง  ย่อมมีสิทธิร้องต่อ 
อัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท า
ดังกล่าวได้  
 ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่รับด าเนินการตามท่ีร้องขอ  
หรือไม่ด าเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับค าร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่น 
ค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้  
 การด าเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการด าเนินคดีอาญา 
ต่อผู้กระท าการตามวรรคหนึ่ง 

สิทธขิองผู้บริโภค 

สิทธิได้รับบริการ
สาธารณสขุของรัฐ 

สิทธขิองมารดา
ก่อนและหลัง 
การคลอดบุตร 

การห้ามลม้ล้าง 
การปกครอง 
 

สิทธขิองผู้สูงอายุ
และผู้ยากไร้ 
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หมวด ๔ 
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

   
 

 มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ  ผลประโยชน์ 
ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมท้ังให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 (๔)  เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
 (๕)  รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 (๖)  เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และ 
ไม่กระท าการใดท่ีอาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
 (๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 
 (๘)  ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรม 
 (๙)  เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ 

 

หมวด ๕ 
หน้าที่ของรัฐ  

   
 

 มาตรา ๕๑   การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของรัฐ
ตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการท าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนท่ีจะติดตามและเร่งรัดให้รัฐ
ด าเนินการ รวมตลอดท้ังฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้

หน้าทีข่อง 
ปวงชนชาวไทย 

หน้าทีข่องรัฐ 
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ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  รัฐต้องจัดให้มีการทหาร  
การทูต และการข่าวกรองท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ก าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 
 

 มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

 มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน 
เข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ 
ในระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้ 
มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบ 
การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ 
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

หน้าที่ในการ 
พิทักษ์รักษารัฐ 

หน้าที่ดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามและ
บังคับใชก้ฎหมาย 
หน้าที่จัดการศกึษา 
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 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตาม 
วรรคสอง หรือใหป้ระชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการ 
ให้ผู้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ตามความถนัดของตน  
  ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน
ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน 
เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  

 มาตรา ๕๕ รั ฐต้ องด าเนินการให้ประชาชนได้ รั บบริ การ
สาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สุขภาพด้วย 
 รั ฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและ 
มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

 มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความ 
มั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
หรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ 

หน้าท่ีจัดบริการ
สาธารณสุข 

หน้าท่ีจัดให้มี
สาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐาน 
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 การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือ 
วรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร 
 การน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจ 
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม  
โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ท่ีรัฐและเอกชนจะได้รับ และค่าบริการ 
ท่ีจะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 
 

 มาตรา ๕๗  รัฐต้อง 
 (๑) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและ 
ของชาติ และจัดให้มีพื้นท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 (๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้
หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๕๘ การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้
ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใด 
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชนและชุมชนท่ีเกี่ยวข้องก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผล
จากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

หน้าทีต่่อวัฒนธรรม
และทรัพยากร 
ของชาติ 

หน้าที่จัดใหม้ ี
การศึกษาและ
ประเมนิผลกระทบ 
ต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของ 
ประชาชน 
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 ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวัง
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อน
หรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
และโดยไม่ชักช้า 
 

 มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ 
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 
หรือเป็นความลับของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวไดโ้ดยสะดวก  
 

 มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการ 
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ 
แก่ประเทศชาติและประชาชน 
 การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  
ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม  
หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดท้ังการให้ประชาชน
มีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าท่ี เพื่อรับผิดชอบและก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้
เป็นไปตามวรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
มิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่
ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดท้ัง
ป้องกันการกระท าท่ีมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้น 
การรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารท่ีถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน และ 
ป้องกันมิ ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ 
โดยไม่ค านึงถึงสิทธิของประชาชนท่ัวไป รวมตลอดท้ังการก าหนดสัดส่วน 
ขั้นต่ าท่ีผู้ ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 

หน้าที่เปิดเผย 
ข้อมลูข่าวสาร 

หน้าที่รักษา 
คลืน่ความถี ่
และสิทธิเข้าใช ้
วงโคจรดาวเทียม 
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 มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้
ข้อมูลท่ีเป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
 

 มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่สังคม 
 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ 
การก าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายท้ังเงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  
และการบริหารหนี้สาธารณะ 
 

 มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่ง เสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ี 
กฎหมายบัญญัติ 

 

หมวด ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

   
 
 มาตรา ๖๔  บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการ
ตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน  
 

 

หน้าที่จัดใหม้ี
มาตรการคุ้มครอง
และพิทักษ ์
สิทธิผู้บริโภค 

หน้าที่รักษาวินัย
การเงนิการคลัง 

หน้าที่ส่งเสริมและ 
จัดให้มีมาตรการ
ป้องกนัและขจัด
การทจุริตและ
ประพฤติมชิอบ 

แนวทางในการ
ตรากฎหมายและ
ก าหนดนโยบาย 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน 
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 มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้ เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
 การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย 
และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ 
มีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย   
   ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  
 

 มาตรา ๖๖ รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ 
โดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และคุ้มครอง
ผลประโยชนข์องชาติและของคนไทยในต่างประเทศ  
 

 มาตรา ๖๗   รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืน 
 ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนา 
ท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิด
การพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกัน 
มิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย 
 

  มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร  
 รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซง
หรือครอบง าใด ๆ 

การจัดใหม้ี
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แนวนโยบาย 
ด้านการส่งเสริม
สัมพันธไมตรี 
 

แนวนโยบาย 
ด้านศาสนา 

แนวนโยบาย 
ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 



 
 
 

- ๒๖ - 

 

 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีจ าเป็นและเหมาะสมแก่ 
ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึง
การจัดหาทนายความให ้
 

 มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้  
การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้าง
ความสามารถของคนในชาต ิ
 

 มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่ง เสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย 
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ท้ังนี้ 
เท่าท่ีไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย  
 

 มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัย
อย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดท้ังส่งเสริมและพัฒนา 
การกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองท่ีดี  
มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น 
 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครอง
ป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
รวมตลอดท้ังใหก้ารบ าบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 
 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเป็นและความ
ต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ท้ังนี้ เพื่อความเป็นธรรม 

แนวนโยบาย 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี

แนวนโยบาย 
ด้านการคุ้มครอง 
ชาวไทยกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ  

แนวนโยบาย 
ด้านการพัฒนา
สังคม 



 
 
 

- ๒๗ - 

 
 

 มาตรา ๗๒ รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับท่ีดิน ทรัพยากรน้ า และ
พลังงาน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางแผนการใช้ท่ีดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของ
พื้นท่ีและศักยภาพของท่ีดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 (๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตาม 
ผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองให้มีความเจริญ 
โดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
 (๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพ่ือให้ประชาชน
สามารถมีท่ีท ากินได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 (๔) จัดให้มีทรัพยากรน้ าท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน รวมท้ังการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 
 (๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
รวมท้ังพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 
 
 

 มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีช่วยให้เกษตรกร
ประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตท่ีมีปริมาณและ
คุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ า และสามารถแข่งขันในตลาดได้ 
และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีท่ีท ากินโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือ 
วิธีอื่นใด  
 

 มาตรา ๗๔ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการ
ท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มีงานท า และพึงคุ้มครอง
ผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการท างาน ได้รับ
รายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นท่ีเหมาะสม 
แก่การด ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพ่ือการด ารงชีพเมื่อพ้น 
วัยท างาน 
 รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ท่ีทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 
 

แนวนโยบาย 
ด้านที่ดิน  
ทรัพยากรน้ า 
และพลังงาน 

แนวนโยบาย 
การช่วยเหลือ
เกษตรกร 

แนวนโยบาย 
ด้านการส่งเสริม
และคุ้มครอง
แรงงาน 



 
 
 

- ๒๘ - 

 

 มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาส
ได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างท่ัวถึง  
เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 
 รัฐต้องไม่ประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  
เว้นแต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดท า
บริการสาธารณะ 
 รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 
ของประชาชนและชุมชน 
 ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ประชาชน ประกอบกัน 
 

 มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 
ท้ังราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น  
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  โดยหน่วยงานของรัฐ 
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบท่ีเป็น 
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือ
การพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

แนวนโยบาย 
ด้านเศรษฐกจิ 

แนวนโยบาย 
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 



 
 
 

- ๒๙ - 

 

 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
ใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
 

 มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจ าเป็น และ
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชน
เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มี 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีบัญญัติไว้ 
ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
 

 มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

แนวนโยบาย 
ด้านกฎหมาย 

แนวนโยบาย 
ด้านการส่งเสริม 
การมสี่วนร่วม 
ของประชาชน 
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หมวด ๗  
รัฐสภา 

   
 

ส่วนที ่๑ 
บททั่วไป 

   
 
 มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ 
 บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ในขณะเดียวกันมิได้ 
 

 มาตรา ๘๐ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา 
ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา 
 ในกรณี ท่ีไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภา
ผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้า ท่ีประธานรัฐสภาได้   
ให้ประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธานรัฐสภาแทน 
 ในระหว่างท่ีประธานวุฒิสภาต้องท าหน้าท่ีประธานรัฐสภา 
ตามวรรคสอง แต่ไม่มีประธานวุฒิสภา และเป็นกรณีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 
ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ให้รองประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธานรัฐสภา  
ถ้าไม่มีรองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากท่ีสุดในขณะนั้น 
ท าหน้าท่ีประธานรัฐสภา และให้ด าเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 
 ประธานรัฐสภามีหน้าท่ีและอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และด าเนิน
กิจการของรัฐสภา ในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
 ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าท่ีแทนประธานรัฐสภาต้องวางตน 
เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 รองประธานรัฐสภามีหน้าท่ีและอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และตามท่ี
ประธานรัฐสภามอบหมาย 

รัฐสภา 

ประธานและ 
รองประธานรัฐสภา 
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 มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ 
ร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอม
ของรัฐสภา 
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
และร่างพระราชบัญญัติท่ีได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี
น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย  
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
 

 มาตรา ๘๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา  
มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) (๕) (๖)  
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี 
และให้ประธานแห่งสภาท่ีได้รับค าร้อง ส่งค าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ 
 เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิก 
ผู้ถูกร้องมีกรณีตามท่ีถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้อง 
หยุดปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ 
มีค าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภา
ท่ีได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันท่ีหยุดปฏิบัติ
หน้าท่ี แต่ไม่กระทบต่อกิจการท่ีผู้นั้นได้กระท าไปก่อนพ้นจากต าแหน่ง 
 มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุด
ปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคสอง เป็นจ านวนสมาชิก ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลง
ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง 
ได้ด้วย  

การตรากฎหมาย 

การร้องขอให้วินจิฉัย 
สมาชกิภาพ 
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ส่วนที่ ๒ 
สภาผู้แทนราษฎร 
   

 
 มาตรา ๘๓*1 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 
ห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน 
สี่ร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ านวนหนึ่งร้อยคน 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด 
และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เท่าท่ีมีอยู ่
 ในกรณีมีเหตุใด ๆ ท่ีท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 

 มาตรา ๘๔ ในการเลือกตั้งท่ัวไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ท้ังหมดแล้ว หากมีความจ าเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภาก็ให้ด าเนินการ 
เรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 
เท่าท่ีมีอยู่ แต่ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ านวน
ตามมาตรา ๘๓ โดยเร็ว ในกรณีเช่นนี้ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว 
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรท่ีเหลืออยู่ 
 
 

                                           
*แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 

พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๗๖ ก หน้า ๑ วันอาทิตย์ที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔. 

สภาผู้แทนราษฎร 

จ านวน ส.ส. 
ที่สามารถเรียก
ประชุมรัฐสภา 
คร้ังแรกได้ 
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 มาตรา ๘๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ 
แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน และผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ งได้คนละหนึ่งคะแนน โดยจะ
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ 
 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่า
คะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง  
และการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกฎหมายดังกล่าวจะ
ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้
ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้ว มี เหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้ งเป็นไปโดยสุจริตและ 
เท่ียงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด 
ซึ่ งคณะกรรมการการเลือกตั้ งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศ 
ผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่ 
วันเลือกตั้ง ท้ังนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าท่ีและอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณี 
มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้ง 
ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรมไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว
หรือไม่ก็ตาม 
 

การเลอืกต้ังแบบ
แบ่งเขตเลือกต้ัง 
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 มาตรา ๘๖*2 การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ี 
แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการ 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ให้ใช้จ านวนราษฎรท้ังประเทศตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรท่ีประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรสี่ร้อยคน จ านวนท่ีได้รับให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อสมาชิก
หนึ่งคน 
 (๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิก 
หนึ่งคนตาม (๑) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน  
โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
 (๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  
ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ านวน
ราษฎรท่ีถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 
 (๔) เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัด
ตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบ 
สี่ ร้อยคน จังหวัดใดมีเศษท่ีเหลือจากการค านวณตาม (๓) มากท่ีสุด  
ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดท่ีมีเศษท่ีเหลือจาก 
การค านวณนั้นในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวนสี่ร้อยคน 
 (๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน 
ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ท่ีพึงมี โดยต้องแบ่งพื้นท่ีของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัด
ใหม้ีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 
 

                                           
*แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 

พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๗๖ ก หน้า ๑ วันอาทิตย์ที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔. 

จ านวน ส.ส. ทีแ่ต่ละ
จังหวัดจะพึงมีและ
การแบ่งเขตเลือกต้ัง 



 
 
 

- ๓๕ - 

 

 มาตรา ๘๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกส่งสมัคร 
รับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ 
 เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้ งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้ งหรือ 
พรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 

 มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งท่ัวไป ให้พรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัคร 
รับเลือกตั้ งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่ งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ 
และให้น าความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 

 มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๘ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
 (๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามท่ีจะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ และไม่เคยท าหนังสือยินยอม
ตาม (๑) ให้พรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกตั้งคราวนั้น 
 การเสนอชื่อบุคคลใดท่ีมิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่มี
การเสนอชื่อบุคคลนั้น 
 

 มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ 
 การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมือง
จัดท าบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละ 
พรรคการเมืองต้องไม่ซ้ ากัน และไม่ซ้ ากับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

หลักเกณฑ ์
ในการเสนอชือ่
นายกรัฐมนตรี 

การสมัคร 
รับเลือกต้ัง 
แบบบญัชีรายชื่อ 

การสมัครรับเลือกต้ัง
ส.ส. แบบแบง่เขต
เลือกต้ัง 

การเสนอชือ่
นายกรัฐมนตรี 
โดยพรรคการเมือง 



 
 
 

- ๓๖ - 

 

เลือกตั้ง โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิด
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้อง ให้สมาชิกของ 
พรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย โดยต้องค านึงถึงผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง  
 

 มาตรา ๙๑*3 การค านวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองท่ีจะได้รับเลือกตั้ง ให้น าคะแนนท่ีแต่ละ
พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันท้ังประเทศแล้วค านวณเพื่อแบ่ง
จ านวนผู้ท่ีจะได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมือง เป็นสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กัน
โดยตรงกับจ านวนคะแนนรวมข้างต้น โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อ
ในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนท่ี
ค านวณได้เรียงตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน  
การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่ นท่ีเกี่ยวข้อง  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

 มาตรา ๙๒ เขตเลือกตั้ ง ท่ี ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ งรายใด 
ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ งมากกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่ เลือกผู้ ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  
และมิให้นับคะแนนท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการค านวณ
ตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มี
การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกราย 
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น 
 

                                           
*แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 

พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๗๖ ก หน้า ๑ วันอาทิตย์ที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔. 

การค านวณหา
ส.ส. แบบบญัช ี
รายชื่อ 

การเลอืกต้ังใหม ่



 
 
 

- ๓๗ - 

 

 มาตรา ๙๓ ในการเลือกตั้งท่ัวไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการ
เลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่มีการประกาศผลการ
เลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด การค านวณจ านวนสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรท่ีแต่ละพรรคการเมืองพึงมี และจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท่ีแต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  ในกรณีท่ีผลการค านวณตามวรรคหนึ่งท าให้จ านวนสมาชิก  
สภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ ของพรรคการ เมื อง ใดลดลง  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
ในล าดับท้ายตามล าดับพ้นจากต าแหน่ง 
  

 มาตรา ๙๔ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการ
เลือกตั้งท่ัวไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุท่ีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให้น าความในมาตรา ๙๓ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่างไม่ว่า
ด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งท่ัวไป มิให้มีผลกระทบ
กับการค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีแต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตาม
มาตรา ๙๑ 
 

 มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

การค านวณ 
จ านวน ส.ส.  
กรณียังไม่ม ี
การประกาศผล 
การเลอืกต้ัง 
ที่สมบูรณ์ 

การค านวณ 
จ านวน ส.ส. กรณี
มีการเลือกต้ังใหม่
บางเขต 

คุณสมบัติและ 
การใชส้ิทธขิอง 
ผู้มีสิทธิเลอืกต้ัง 



 
 
 

- ๓๘ - 

 

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน 
นับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นท่ีอยู่นอกราชอาณาจักร จะขอลงทะเบียนเพื่อ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานท่ี และตามวันเวลา 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ 
 ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งซึ่ ง ไม่ ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ งโดยมิ ได้แจ้ง เหตุ 
อันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจ ากัดสิทธิบางประการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 (๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุด
แล้วหรือไม่ 
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งท่ีชอบด้วย
กฎหมาย 
 (๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 

 มาตรา ๙๗ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 (๓)  เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งท่ัวไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวัน
ดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน  
 (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 

บุคคลต้องห้าม 
มิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง 
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  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
      (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
  (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดท่ีสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
  (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ 
หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
 

 มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้าม 
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๓)  เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใด ๆ  
 (๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
มาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 
 (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว 
หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
 (๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึง 
วันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) เคยถูกสั่ งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในวงราชการ 
 (๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่ งของศาลอันถึงท่ีสุดให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษา
อันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม หรือกระท า

บุคคลต้องห้าม 
มิให้ใช้สิทธิสมัคร 
รับเลือกต้ัง 
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ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็น
การฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต 
น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น 
เจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิด
ฐานฟอกเงิน 
 (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็น 
การทุจริตในการเลือกตั้ง 
 (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจาก
ข้าราชการการเมือง 
 (๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ 
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
 (๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
 (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (๑๗)  อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๑๘)  เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือ
มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม  
 

 มาตรา ๙๙ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละสี่ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง 
 ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวม 
พรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ 
 

 มาตรา ๑๐๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่
วันเลือกตั้ง 
 มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง 
เมื่อ 

การเร่ิมต้น 
สมาชิกภาพ 

การสิ้นสุด 
สมาชิกภาพ 

อายุของ 
สภาผู้แทนราษฎร 



 
 
 

- ๔๑ - 

 

 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร 
 (๒)  ตาย 
 (๓)  ลาออก 
 (๔)  พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๓ 
 (๕)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๗ 
 (๖)  มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ 
 (๗)  กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๔ หรือ
มาตรา ๑๘๕ 
 (๘)  ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิก  
 (๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิก
ตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ของท่ีประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีเช่นนี้   
ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพ
นับแต่วันท่ีพ้นสามสิบวันดังกล่าว 
 (๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีท่ี
ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง
ท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่
วันท่ีมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
นับแต่วันถัดจากวันท่ีครบก าหนดหกสิบวันนั้น 
 (๑๑) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ 
วรรคสาม 
 (๑๒) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุม 
ในสมัยประชุมท่ีมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
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 (๑๓) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ 
เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 

 มาตรา ๑๐๒ เมื่ ออายุ ของสภาผู้ แทนราษฎรสิ้ นสุ ดลง 
พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่  เป็นการเลือกตั้งท่ัวไปภายในสี่สิบห้าวัน 
นับแต่วันท่ีสภาผู้แทนราษฎรส้ินอาย ุ
 การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

  มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจท่ีจะ
ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
 การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา  
และให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน  
 ภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง 
ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกตั้งท่ัวไป 
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน 
นับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนด 
เป็นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร  
 

 มาตรา ๑๐๔ ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตามวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่เพื่อประโยชน์ในการ
นับอายุตามมาตรา ๙๕ (๒) และมาตรา ๙๗ (๒) ให้นับถึงวันเลือกตั้งท่ี
ก าหนดไว้ตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ แล้วแต่กรณ ี
 

 มาตรา ๑๐๕  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง
เพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

การด าเนนิการ
กรณีต าแหนง่  
ส.ส. ว่างลง 

การเลอืกต้ังทั่วไป 

การยุบสภา
ผู้แทนราษฎร 

การก าหนดวนั
เลือกต้ังใหม ่
กรณีมีเหตุจ าเป็น 
อันมอิาจหลกีเลีย่งได้ 
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 (๑) ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกา 
เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งท่ีว่าง  
เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
และให้น าความในมาตรา ๑๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๒)  ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไป 
ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทนต าแหน่งท่ีว่าง โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีท่ีจะเลื่อน
ขึ้นมาแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๑) 
ให้ เริ่มนับแต่วัน เลือกตั้ งแทนต าแหน่ง ท่ีว่ าง  ส่วนสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม  (๒) ให้เริ่มนับแต่วันถัดจาก 
วันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามา
แทนต าแหน่งท่ีว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎร
ท่ีเหลืออยู่ 
 การค านวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองส าหรับสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง  
ให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔ 
 

 มาตรา ๑๐๖ ภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรท่ีมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุด 
และสมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 ในกรณีท่ีพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้ 
วิธีจับสลาก  

ผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 



 
 
 

- ๔๔ - 

 

 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
แต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้ แทนราษฎรย่อมพ้นจากต าแหน่ง 
เมื่อขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๑๑๘ (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔) ในกรณีเช่นนี้ พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

ส่วนที่ ๓ 
วุฒิสภา 

   
 
 มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน 
ซึ่ งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่ งมีความรู้  ความเชี่ ยวชาญ 
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคย
ท างานด้านต่าง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่ง 
ในลักษณะท่ีท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 
 การแบ่งกลุ่ม จ านวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม 
การสมัครและรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก 
จ านวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีจะพึงมีจากแต่ละกลุ่ ม การขึ้ นบัญชีส ารอง  
การเลื่อนบุคคลจากบัญชีส ารองขึ้นด ารงต าแหน่งแทน และมาตรการอื่นใด 
ท่ีจ าเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม จะก าหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่ม
เดียวกัน หรือจะก าหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใด 
ท่ีผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้ 

ที่มาและองค์ประกอบ
ของวุฒิสภา 



 
 
 

- ๔๕ - 

 

 การด าเนินการตามวรรคสอง ให้ด าเนินการตั้งแต่ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชน
ชาวไทยในระดับประเทศ 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง  
ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่งว่างลง หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุ 
ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลท่ีส ารองไว้เหลืออยู่  
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่  แต่ในกรณีท่ีมีสมาชิก
วุฒิสภาเหลืออยูไ่ม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดและอายุของ
วุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีวุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณี
เช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภา 
ท่ีเหลืออยู่ 
 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  และ
ภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนดวันเริ่มด าเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การก าหนดดังกล่าวให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และให้น าความในมาตรา ๑๐๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  

  มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 ก. คุณสมบัติ 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบปีในวันสมัครรับเลือก 
  (๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือ
ท างานในด้านท่ีสมัครไม่น้อยกว่าสิบปี หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
    (๔) เกิด มีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมีความ
เกี่ยวพันกับพื้น ท่ี ท่ีสมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบัญญัติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม 
ของ ส.ว. 



 
 
 

- ๔๖ - 

 

 ข. ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
มาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) 
(๑๗) หรือ (๑๘) 
  (๒) เป็นข้าราชการ 
  (๓)  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ 
ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง 
วันสมัครรับเลือก 
  (๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
  (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง 
เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
นับถึงวันสมัครรับเลือก 
  (๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น
รัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
     (๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
  (๘) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราว
เดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 
      (๙) เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 

 มาตรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละห้าปีนับแต่ 
วันประกาศผลการเลือก 
  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือก  
 เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในต าแหน่ง 
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม ่

อายุของวุฒิสภา
และสมาชกิภาพ 



 
 
 

- ๔๗ - 

 

 มาตรา ๑๑๐ เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคห้า 
 

 มาตรา ๑๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
 (๒) ตาย 
 (๓)  ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๘ 
 (๕) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุม 
ในสมัยประชุมท่ีมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากประธานวุฒิสภา 
 (๖) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ 
เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิด 
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๗) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๓ หรือกระท าการ
อันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕ 
 (๘) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ 
วรรคสาม  
 

 มาตรา ๑๑๒  บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมิได้  เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 

 มาตรา ๑๑๓ สมาชิ กวุฒิ สภาต้ อง ไม่ ฝั ก ใฝ่หรื อยอมตน 
อยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ  
 
 
 
 
 

การเลือก ส.ว. ใหม ่

การสิ้นสุดสมาชกิภาพ 

ข้อห้ามของ ส.ว. 

ความเปน็กลาง 
ทางการเมือง 
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ส่วนที่ ๔ 
บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 

   
 
 มาตรา ๑๑๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย 
หรือความครอบง าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 

 มาตรา ๑๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าท่ี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิก
ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
 “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท้ังจะ
รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 

 มาตรา ๑๑๖ สภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา    

มีประธานสภาคนหนึ่ งและรองประธาน สภาคนหนึ่ งหรือสองคน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา 
 ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ประธานและรองประธาน 
สภาผู้ แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือด ารงต าแหน่ ง ใด 
ในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้ 
 

 มาตรา ๑๑๗ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ด ารงต าแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
 ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารงต าแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุ
ของวุฒิสภา เว้นแต่ในระหว่างเวลาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม ให้ประธาน
และรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 

ผู้แทนปวงชน 
ชาวไทย 

การปฏิญาณตน
ของ ส.ส. และ ส.ว. 

การแต่งต้ังประธาน
และรองประธาน 

การด ารงต าแหน่ง
ประธานและ 
รองประธาน 
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 มาตรา ๑๑๘ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
และประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตาม
มาตรา ๑๑๗ เมื่อ 
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิก 
 (๒)  ลาออกจากต าแหน่ง 
 (๓)  ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการ
การเมืองอื่น  
  (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงท่ีสุดหรือ 
มีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคดียังไม่ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ 
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด 
ฐานหมิ่นประมาท 
 

 มาตรา ๑๑๙ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา 
มีหน้าท่ีและอ านาจด าเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
รองประธานสภามีหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีประธานสภามอบหมาย และ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ท าหน้าท่ีแทน 
ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน
และรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  
เลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 
 

 มาตรา ๑๒๐ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุม
วุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณี 
การพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะก าหนด 
องค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
 การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ 
เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 

การพ้นจากต าแหน่ง
ประธานและ 
รองประธาน 

หน้าที่และอ านาจ
ของประธานและ 
รองประธาน 

องค์ประชมุ 
และการลงมติ 

ประธานในทีป่ระชุม 



 
 
 

- ๕๐ - 

 

 สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 
 รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ
สมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ท่ัวไป เว้นแต่กรณี 
การประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งใด ให้กระท าเป็นการลับ เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ในรัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๑๒๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 
 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มี
ก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ 
 การปิดสมัยประชุมสามัญประจ าปีก่อนครบก าหนดเวลา 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวัน จะกระท าได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง 
ให้เป็นไปตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรก าหนด แต่ในกรณีท่ีการประชุมครั้งแรก
ตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่เพียงพอท่ีจะจัดให้มีการประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญประจ าปี
ครั้งท่ีสองส าหรับปีนั้นก็ได้ 
 

 มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิด
และทรงปิดประชุม 
 พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงท ารัฐพิธีเปิดประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งแรกด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่ง 
เป็นผู้แทนพระองค์ มาท ารัฐพิธีก็ได้ 

การเรียกประชุม
รัฐสภาคร้ังแรก 

รัฐพิธีเปิดประชมุ
รัฐสภา 

สมัยประชมุสามัญ 
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 เมื่อมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรง
เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้ 
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๖ การเรียกประชุม  
การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

 มาตรา ๑๒๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ท้ังสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ 
ต่อประธานรัฐสภาให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้  
 ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการ 
 

 มาตรา ๑๒๔  ในท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ท่ีประชุมวุฒิสภา 
หรือท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยค าใดในทางแถลง
ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์
โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ มิได้ 
  เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยค าในการประชุม
ท่ีมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด  
หากถ้อยค าท่ีกล่าวในท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าว
ถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อ
บุคคลอืน่ซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 
 ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยค าใดท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย  
ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาค าชี้แจงตามท่ีบุคคลนั้นร้องขอ 
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น   
ท้ังนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานี้ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และ 
ผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในท่ีประชุม
อนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ตลอดจน

การร้องขอ 
ให้เรียกประชมุ 
สมัยวสิามญั 

เอกสิทธิ ์

การเรียกประชมุ 
สมัยวสิามญั 

การเรียกประชมุ 
การขยายเวลาและ 
การปิดประชุมรัฐสภา 
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ผู้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์
หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม 
  

  มาตรา ๑๒๕ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือ
หมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปท าการสอบสวน 
ในฐานะท่ีสมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
จากสภาท่ีผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นการจับในขณะกระท าความผิด 
  ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในขณะกระท าความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาท่ีผู้นั้นเป็นสมาชิก
โดยพลัน และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา ประธานแห่งสภาท่ีผู้นั้น 
เป็นสมาชิกอาจส่ังให้ปล่อยผู้ถูกจับเพื่อให้มาประชุมสภาได ้
 ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขัง 
ในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม 
พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภา 
ท่ีผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้มีประกันหรือมีประกันและ
หลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้  
 ในกรณีท่ีมีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้น 
ในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการท่ีสมาชิกผู้นั้น
จะมาประชุมสภา 
 

 มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างท่ีไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุ
สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด จะมี 
การประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต่ 
 (๑) มีกรณีท่ีรัฐสภาต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๑๗๗ 
 (๒) มีกรณีท่ีวุฒิสภาต้องประชุมเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้วุฒิสภาด าเนินการประชุมได้ โดยให้
ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศ

ความคุม้กนัของ
สมาชกิรัฐสภา 

การประชมุวุฒิสภา
ในระหว่างที่ไม่ม ี
สภาผู้แทนราษฎร 
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เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ และให้ประธานวุฒิสภา 
เป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
 ในกรณีตาม (๑) ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภา แต่การให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา ๑๗๗ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องวุฒิสภา 
 

 มาตรา ๑๒๗ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา 
และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะ 
ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา หรือจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ 
ก็ให้ประชุมลับ 
 

 มาตรา ๑๒๘ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจตรา
ข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานสภา 
รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมาธิการ
สามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าท่ีและองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการ
ประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
และร่างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ  
การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายท่ัวไป 
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีอ านาจ
ตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และ
กิจการอื่นเพื่อด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 ในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับการตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัย
ว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ต้องก าหนดให้บุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชน
ท่ีท างานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรง ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด และในส่วนท่ี
เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ  
ต้องก าหนดให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ

การประชุมของสภา
ย่อมเป็นการเปิดเผย 

การตราข้อบังคบั
การประชมุ 
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ดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 
 

 มาตรา ๑๒๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจเลือก
สมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ านาจเลือก
บุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
หรือคณะกรรมาธิการร่ วมกันตามมาตรา ๑๓๗ เพื่อกระท ากิจการ  
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานให้สภาทราบ 
ตามระยะเวลาท่ีสภาก าหนด  
 การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษา 
ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของสภา และหน้าท่ี 
และอ านาจตามท่ีระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี ในการด าเนินการของ
คณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรื่องซ้ าซ้อนกัน ในกรณีท่ีการกระท ากิจการ 
การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็น
หน้าท่ีของประธานสภาท่ีจะต้องด าเนินการให้คณะกรรมาธิการท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกชุดร่วมกันด าเนินการ  
 ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอ านาจ 
หรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระท าการแทนมิได้ 
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท า
หรือในเรื่องท่ีพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้ แต่การเรียก
เช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการท่ีปฏิบัติตามหน้าท่ี 
หรือใช้อ านาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงาน
บุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าท่ีและอ านาจโดยตรงในแต่ละองค์กร
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
แล้วแต่กรณ ี
 ให้เป็นหน้าท่ีของรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบในกิจการท่ีคณะกรรมาธิการ 
สอบหาข้ อเท็จจริ งหรื อศึ กษาท่ีจะต้ องสั่ งการให้ เจ้ าหน้ า ท่ี ของรั ฐ 
ในสังกัดหรือในก ากับ ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามท่ี
คณะกรรมาธิการเรียก 

คณะกรรมาธิการ 
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 ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม 
รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงาน
การศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ เว้นแต่ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติมิให้เปิดเผย 
 เอกสิทธิ์ ท่ีบัญญัติไว้ ในมาตรา ๑๒๔ ให้คุ้มครองถึงบุคคล
ผู้กระท าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติตามค าเรียกตามมาตรานี้ด้วย 
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ท้ังหมด ต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองท่ีมีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 
 ในระหว่างท่ียังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ตามมาตรา ๑๒๘ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ก าหนดอัตราส่วน 
ตามวรรคแปด 
 

 มาตรา ๑๓๐ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
 (๕)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

พ.ร.ป.  
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 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 มาตรา ๑๓๑  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้
ก็แต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 

 มาตรา ๑๓๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นอกจาก 
ท่ีบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ให้กระท าเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ 
 (๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอ
ต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของรัฐสภา ถ้าท่ีประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภา
ใหค้วามเห็นชอบตามร่างท่ีเสนอตามมาตรา ๑๓๑ 
 (๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร
อิสระท่ีเกี่ยวข้อง ไม่มีข้อทักท้วงภายในสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างดังกล่าว 
ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
 (๓) ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีรัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเห็น
ไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว ในการนี้ ให้รัฐสภามีอ านาจ

การเสนอ 
ร่าง พ.ร.ป.  

การพิจารณา 
ร่าง พ.ร.ป.  



 
 
 

- ๕๗ - 

 

แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ 
ตามท่ีเห็นสมควรได้ และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
 

 มาตรา ๑๓๓  ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน 
และจะเสนอได้ก็แต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตรี 
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
 (๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ 
หน้าท่ีของรัฐ ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
 ในกรณีท่ีร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (๒) หรือ (๓)  
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรอง
ของนายกรัฐมนตรี 
 

 มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึง
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือ 
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 
 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
 (๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด าเนินการ 
ท่ีผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
 (๔) เงินตรา 
 ในกรณี ท่ี เป็ น ท่ี สงสั ยว่ าร่ างพระราชบัญญั ติ ใด เป็ นร่ าง
พระราชบัญญัติ เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ เป็นอ านาจของท่ีประชุมร่วมกัน 
ของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของ 
สภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกัน 
เพ่ือพิจารณากรณีตามวรรคสอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีกรณีดังกล่าว 

การเสนอร่าง พ.ร.บ. 

ร่าง พ.ร.บ.  
เกี่ยวด้วยการเงนิ 



 
 
 

- ๕๘ - 

 

 มติของท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้างมาก 
เป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

 มาตรา ๑๓๕ ร่างพระราชบัญญัติใดท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง เป็นผู้ เสนอและในชั้นรับหลักการไม่ เป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วง 
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นท าให้มีลักษณะเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับ
การพิจารณาไว้ก่อน เพื่อด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคสี ่ 
  ในกรณีท่ีท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่า การแก้ไข
เพิ่มเติมท าให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้
นายกรัฐมนตรีรับรอง ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎร
ด าเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน 
 

 มาตรา ๑๓๖ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอมานั้นให้เสร็จ 
ภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่ างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ท้ังนี้ เว้นแต่วุฒิสภา 
จะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน 
ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันท่ี 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 
 ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาท่ีอยู่ในระหว่าง
การพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙  

การพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. ที ่
สภาผู้แทนราษฎร 
แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว 
มีลกัษณะเปน็ร่าง 
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
การเงนิ 

การพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. ของวุฒิสภา 



 
 
 

- ๕๙ - 

 

 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ไม่ เสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบใน 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
 ในกรณีท่ีสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภาทราบ 
และให้ถือเป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่เป็น 
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
 

 มาตรา ๑๓๗ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๘๑ 
 (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่ างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร 
 (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วย 
กับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าเป็นกรณีอื่น  
ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวน
เท่ากันตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรก าหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกัน
รายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว
ต่อสภาท้ังสอง ถ้าสภาท้ังสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติท่ี
คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑  
ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 
 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภา 
ท้ังสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการท้ังหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม และให้น าความในมาตรา ๑๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร
ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ 
ในร่างพระราชบญัญัตินั้น และให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๑ ต่อไป 

ผลการพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. ของวุฒิสภา 

คณะกรรมาธิการ
ร่วมกนั 

องค์ประชมุของ
คณะกรรมาธิการ
ร่วมกนั 



 
 
 

- ๖๐ - 

 
 

 มาตรา ๑๓๘  สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติ 
ท่ีต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่  
 (๑) วัน ท่ีวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎรส าหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๓๗ (๒) 
 (๒) วันท่ีสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ส าหรับกรณีการยับยั้ง
ตามมาตรา ๑๓๗ (๓)  
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่าง 
ท่ีผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ี 
มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๓ วรรคสี่ ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ตามวรรคหนึ่ง ให้ลดเหลือสิบวันในกรณีร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับยั้งไว้นั้น
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
 

 มาตรา ๑๓๙ ในระหว่างท่ีมีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติใด
ตามมาตรา ๑๓๗ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ 
ของร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับย้ังไว้มิได้ 
 ในกรณีท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ 
ท่ี เสนอหรื อส่ งให้ พิ จารณานั้ น เป็ นร่ างพระราชบัญญั ติ ท่ี มี หลั กการ 
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับยั้งไว้ 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับย้ังไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
 

 

การยกร่าง พ.ร.บ.  
ที่ถูกยับยัง้ 
ขึ้นพิจารณาใหม ่

ห้ามมิให้เสนอร่าง 
พ.ร.บ. ที่มีหลักการ
เดียวกับร่าง พ.ร.บ. 
ที่ถูกยับยัง้ไว ้
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 มาตรา ๑๔๐ การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระท าได้เฉพาะท่ีได้
อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ กฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ใน
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณถัดไป  
 

 มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ท าเป็น
พระราชบัญญัติ  ถ้ าพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 
 รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ท้ังนี้   
ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
ในกรณีท่ีเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการจะยื่นค าขอแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้ 
 

 มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งท่ีมาและประมาณการรายได้ 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 

 มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

การจ่ายเงินแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่าย
ของแผ่นดิน 

การเสนอร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

ก าหนดเวลาการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณของ 
สภาผู้แทนราษฎร 
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 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับ
ร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภา
เพ่ือพิจารณา 
 ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัตินั้น
มาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และ 
ในกรณท่ีีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 
 ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ให้น าความในมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ 
สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที 
 ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้นับรวมระยะเวลา 
ท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม  
 

 มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ 
แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
 (๒)  ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 (๓)  เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
 ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะ 
กรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ท่ีมี
ผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา 

ก าหนดเวลา 
การพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. งบประมาณ
ของวุฒิสภา 

การแปรญตัติ 
ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณของ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ข้อห้าม ส.ส. ส.ว. 
หรือกรรมาธกิาร 
ในการพิจารณา
งบประมาณรายจา่ย 
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เห็นว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัย 
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีท่ี
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง  
ให้การเสนอ การแปรญัตติ  หรือการกระท าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล  
ถ้าผู้กระท าการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ให้ผู้กระท าการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย 
และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการหรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้ว 
แต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะนับแต่วันท่ี 
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
รัฐมนตรีท่ีพ้นจากต าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในท่ีประชุม
ในขณะท่ีมีมติ และให้ผู้กระท าการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืน 
พร้อมด้วยดอกเบี้ย 
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรร 
เงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  
ให้พ้นจากความรับผิด  
 การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระท าได้ภายใน
ยีส่ิบปีนับแต่วันท่ีมีการจัดสรรงบประมาณนั้น 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติด าเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน หากเห็นว่ากรณี 
มีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อด าเนินการต่อไปตามวรรคสาม 
และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้ 
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 มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติ ท่ีได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น
จากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
 

 มาตรา ๑๔๖ ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรง
เห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้ว
มิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่  
ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี 
น าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง  
เมื่อพระมหากษัตริย์มิ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา 
ภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้นประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ 
ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 
 

 มาตรา ๑๔๗ ในกรณีท่ีอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือท่ีรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้ว
มิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป 
 บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ท่ีรัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบท่ีตกไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรี 
ท่ีตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภา
เห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 
 

ร่าง พ.ร.บ. ที่รัฐสภา 
ให้ความเหน็ชอบแล้ว 

ร่าง พ.ร.บ. ที่
พระมหากษัตริย ์
ไม่ทรงเห็นชอบด้วย 

ผลของร่าง
รัฐธรรมนญูแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือร่าง 
พ.ร.บ. ในกรณีอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎร 
สิ้นสุดลง 

การร้องขอให้
พิจารณาร่าง
รัฐธรรมนญูแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือ 
ร่าง พ.ร.บ. ต่อไป 



 
 
 

- ๖๕ - 

 

 มาตรา ๑๔๘ ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใด
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
ตามมาตรา ๘๑  
 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
ของท้ังสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภา
ท่ีได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
 (๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี
จะน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 
 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
เป็นอันตกไป 
 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความท่ีขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
ตามมาตรา ๘๑ 
 

การตรวจสอบ
ความชอบด้วย
รัฐธรรมนญูของ 
ร่าง พ.ร.บ. ที่รัฐสภา 
ให้ความเหน็ชอบแล้ว 

ผลของค าวนิจิฉัย
ศาลรัฐธรรมนญู 



 
 
 

- ๖๖ - 

 

 มาตรา ๑๔๙ ให้น าความในมาตรา ๑๔๘ มาใช้บั งคับแก่ 
ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  
และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา  
แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ด้วยโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๑๕๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
มีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีโดยจะถามเป็น
หนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุมแห่งสภานั้น ๆ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องก าหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย 
 รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เร่ืองนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญ
ของแผ่นดิน 
 

 มาตรา ๑๕๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคลหรือท้ังคณะ  
 เมื่ อ ได้มีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่ งแล้ว  จะมีการยุบ 
สภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้
คะแนนเสียงตามวรรคสี่ 
 เมื่อการอภิปรายท่ัวไปสิ้นสุดลง โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบ
วาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ  
การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระท าในวันเดียวกับวันท่ีการอภิปรายสิ้นสุดลง 
 มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรี 
ในต าแหน่งอื่นภายหลังจากวันท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง 
หรือพ้นจากต าแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอื่น ให้รัฐมนตรีคนนั้น
ยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป 

การวินจิฉัยร่าง
ข้อบังคบัการประชมุ
สภาที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

กระทูถ้าม 

การเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือลงมติ 
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบคุคล 
หรือทั้งคณะ 



 
 
 

- ๖๗ - 

 

 มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง 
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติก็ได้  
 

 มาตรา ๑๕๓ สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิด
อภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง
ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 
 

 มาตรา ๑๕๔ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 
๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ หรือมาตรา ๑๕๓ แล้วแต่กรณี ให้กระท าได้ปีละหนึ่งครั้ง 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายท่ัวไปตาม
มาตรา ๑๕๑ ท่ีสิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป  
 

 มาตรา ๑๕๕ ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ สมควรท่ีจะปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้ง
ไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได้  
ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องด าเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันท่ีได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาท่ีอภิปรายมิได้ 
 การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตรี 
มีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
 

ส่วนที่ ๕ 
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

   
 
 มาตรา ๑๕๖ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
 (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
ตามมาตรา ๑๗ 

การเปิดอภิปรายทั่วไป
ของสภาผู้แทนราษฎร 

การเปิดอภิปรายทั่วไป
ของวุฒิสภา 

การเสนอญัตติ 
ขอเปดิอภปิรายทั่วไป 

การเปิดอภิปรายทั่วไป
ในที่ประชมุรัฐสภา 

กรณีที่รัฐสภา 
ต้องประชมุร่วมกนั 



 
 
 

- ๖๘ - 

 

 (๒) การปฏิญาณตนของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๙ 
 (๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย 
การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐  
 (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ 
ตามมาตรา ๒๑  
 (๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๑ 
 (๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒ 
 (๗)  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ตามมาตรา ๑๓๒ 
 (๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
ร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา ๑๔๖  
 (๙)  การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ 
 (๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕ 
 (๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๗ 
 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๒ 
 (๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗ 
 (๑๔) การรับฟังค าชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๗๘  
 (๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖ 
 (๑๖) กรณีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๑๕๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา ในระหว่างท่ียังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน 
 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้น าบทท่ีใช้แก่สภาท้ังสอง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการ
ซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียง
กับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 

ข้อบังคบัที่ใช ้
ในการประชมุ
ร่วมกนั 



 
 
 

- ๖๙ - 

 

หมวด ๘ 
คณะรัฐมนตรี 
   

 
 มาตรา ๑๕๘  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ี
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 
 นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตร ี
 นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ท้ังนี้  
ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลา 
ในระหว่างท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง 
 

 มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อ 
ของพรรคการเมือง ท่ีมีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 มติของสภาผู้แทนราษฎรท่ีเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรี ต้องกระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
 

 มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีต้อง 
 (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
 (๓)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

การแต่งต้ัง
คณะรัฐมนตรี 

การให้ความเหน็ชอบ
แต่งต้ังบุคคลเปน็
นายกรัฐมนตรี 

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของรัฐมนตรี 
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 (๔)  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 
 (๕)  ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (๖)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ 
 (๗)  ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงท่ีสุด  
หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุกระท าการอันเป็น
การต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึงสองปี 
นับถึงวันแต่งตั้ง 
 

 มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้า ท่ี  รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไว้
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 ในกรณีท่ีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าท่ีไปพลางก่อนท่ีจะถวายสัตย์ปฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรีนั้นด าเนินการ
ตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 
๑๖๘ (๑) พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีนับแต่วันท่ีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ดังกล่าว 
 

 มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้อง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีจะน ามาใช้จ่าย 
ในการด าเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ท้ังนี้ ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันเข้ารับหน้าท่ี 
 ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีท่ีส าคัญ
และจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญ
ของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีท่ีเข้ารับหน้าท่ีจะด าเนินการไปพลางก่อน 
เพียงเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ 

การถวายสตัย์
ปฏิญาณของ
รัฐมนตรีก่อน 
เข้ารับหน้าที ่

การแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี 
ต่อรัฐสภา 
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 มาตรา ๑๖๓ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ เข้ าประชุมและแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีท่ี
รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย และให้น าเอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๑๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๑๖๔  ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้อง
ด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายท่ีได้แถลง
ไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อ านาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
เปิดเผย และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 
 (๒) รักษาวินัยในกิจการท่ีเกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 
 (๓)  ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 (๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม 
ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน 
 รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องท่ีอยู่ใน
หน้าท่ีและอ านาจของตน รวมท้ังต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการ
ก าหนดนโยบายและการด าเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 

 มาตรา ๑๖๕ ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีคณะรัฐมนตรี เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยัง
ประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาท่ีอภิปรายมิได้ 
 

 มาตรา ๑๖๖ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้
มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือเรื่องท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 

สิทธขิองรัฐมนตรี 
ในที่ประชมุสภา 

หน้าที่และความ
รับผิดชอบของ
คณะรัฐมนตรี 
ในการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

การเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุม
ร่วมกนัของรัฐสภา 

การขอให้มกีาร 
ออกเสียงประชามติ
โดยคณะรัฐมนตรี 
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  มาตรา ๑๖๗  รัฐมนตรีท้ังคณะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๗๐ 
 (๒)  อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
 (๓)  คณะรัฐมนตรีลาออก 
 (๔)  พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ 
 เมื่อรัฐมนตรีท้ังคณะพ้นจากต าแหน่งตาม (๑) (๓) หรือ (๔) ให้
ด าเนินการเพ่ือให้มคีณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙  
 

 มาตรา ๑๖๘ ให้คณะรัฐมนตรีท่ีพ้นจากต าแหน่งอยู่ปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรือ (๓) 
ให้อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี  
เว้นแต่ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะ
เหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๖๐ 
(๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปมิได้  
 (๒) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๔) คณะรัฐมนตรี 
ท่ีพ้นจากต าแหน่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปมิได้  
 ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปมิได้ตาม (๒)  
หรือคณะรัฐมนตรีท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปลาออกท้ังคณะ และเป็นกรณีท่ี 
ไม่อาจด าเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
หรือยังด าเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ไม่แล้วเสร็จ  
ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้า ท่ีแทนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงนั้น  ๆ  
เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเอง 
ให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี 
 

 มาตรา ๑๖๙ คณะรัฐมนตรท่ีีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๒) 
และต้องปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปตามมาตรา ๑๖๘ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือ
มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ท่ีก าหนด 
ไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

การพ้นจากต าแหน่ง
ของคณะรัฐมนตรี 
ทั้งคณะ 

การให้คณะรัฐมนตรี
ที่พ้นจากต าแหน่ง
อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป 

การอยู่ปฏิบัติ 
หน้าที่ต่อไปของ 
คณะรัฐมนตรี 
ที่พ้นจากต าแหน่ง 
เพราะเหตุอายุ 
สภาผู้แทนราษฎร 
สิ้นสุดลงหรือมีการ
ยุบสภาผู้แทนราษฎร 
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 (๒) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ าหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐ 
ถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือพ้นจาก 
ต าแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๓) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
 (๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระท าการใด 
อันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม 
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 

 มาตรา ๑๗๐ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
 (๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ 
 (๕)  กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือ
มาตรา ๑๘๗ 
 (๖)  มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 
ตามมาตรา ๑๗๑ 
 นอกจากเหตุท่ีท าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
เมื่อครบก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี ่ด้วย 
 ให้น าความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของ 
ความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุ โลม  
เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่งเรื่องให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย  
 

 มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน า 

กรณีที่ความเปน็
รัฐมนตรีสิน้สดุลง
เฉพาะตัว 

พระราชอ านาจในการ
ให้รัฐมนตรีพ้นจาก
ความเปน็รัฐมนตรี 



 
 
 

- ๗๔ - 

 

 มาตรา ๑๗๒ ใ น ก ร ณี เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ชน์ ใ น อั น ท่ี จ ะ รั ก ษ า 
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์ 
จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 
 การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได้ 
 ในการประชุมรั ฐสภาคราวต่อไป ให้ คณะรั ฐมนตรี เสนอ 
พระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุม
และการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรี 
ต้องด าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้ แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือ 
สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมด 
เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ท้ังนี้ 
ไม่กระทบต่อกิจการท่ีได้เป็นไปในระหว่างท่ีใช้พระราชก าหนดนั้น 
 หากพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชก าหนดนั้นต้องตกไป
ตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีมีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันท่ีการไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นมีผล 
 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น หรือ 
ถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
ให้พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 
 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด ให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของ
วุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติพระราชก าหนด จะต้องกระท าในโอกาสแรก 
ท่ีมีการประชุมสภานั้น ๆ 
 

การตรา 
พระราชก าหนด 



 
 
 

- ๗๕ - 

 

 มาตรา ๑๗๓ ก่อนท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติ 
พระราชก าหนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา  
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกว่า 
พระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และให้ประธาน
แห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันท่ี
ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อน
จนกว่าจะได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
 ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี 
ได้รับเรื่อง และให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภา 
ท่ีส่งความเห็นนั้นมา 
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ให้พระราชก าหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของจ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่
 

 มาตรา ๑๗๔ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วย 
ภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษา
ประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้
บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 
 ให้น าความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก 
และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่พระราชก าหนดท่ีได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง 
โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม จะต้องน าเสนอ 
ต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา   
 

  มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ งพระราชอ านาจ 
ในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 
 

การเสนอความเหน็
ให้ศาลรัฐธรรมนญู
วินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญู 
ของพระราชก าหนด 

การตราพระราชก าหนด
อันเกี่ยวด้วยภาษีอากร
หรือเงินตรา 

การตราพระราช
กฤษฎกีา 



 
 
 

- ๗๖ - 

 

 มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจ  
ในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก  
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่ง 
เป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารย่อมกระท าได้ตามกฎหมายว่าด้วย 
กฎอัยการศึก 
 

 มาตรา ๑๗๗  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ งพระราชอ านาจ 
ในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา 
 

 มาตรา ๑๗๘  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ งพระราชอ านาจ 
ในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับ 
นานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นท่ี
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุน
ของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ 
รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง  
หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
รัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
 หนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง 
ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ
ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการท่ีประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาท่ีจ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบ
ของการท าหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย  

การประกาศใช้
และเลกิใช ้
กฎอยัการศึก 

การประกาศ 
สงคราม 

การท าหนังสือ 
สัญญา 



 
 
 

- ๗๗ - 

 

 เมื่ อมี ปัญหาว่ า หนั งสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสอง 
หรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ท้ังนี้  
ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี 
ได้รับค าขอ 
 

 มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ งพระราชอ านาจ 
ในการพระราชทานอภัยโทษ 
 

 มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหาร
และฝ่ายพลเรือน ต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้
พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ีพ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ 
หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ  
 

 มาตรา ๑๘๑ ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต าแหน่ง 
หรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมือง 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้ 
 

 มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรม
ราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการ เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๑๘๓ เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน 
อย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ
รองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี 
ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 

หมวด ๙ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

   
 

 มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีใดในหน่วยราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

การพระราชทาน
อภัยโทษ 

การแต่งต้ังและการให้
ข้าราชการต าแหน่ง
ปลัดกระทรวง อธิบดี
และเทียบเท่าพ้นจาก
ต าแหน่ง 

ข้อห้ามของ 
ข้าราชการและ
พนักงานของรัฐ 

การลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 

พระราชกฤษฎกีา 
ว่าด้วยเงินประจ า
ต าแหน่งและ
ผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอืน่ของผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสงู 
ส.ส. และ ส.ว. 

การกระท า 
อันต้องห้ามของ 
ส.ส. และ ส.ว. 

การขอให้ศาล
รัฐธรรมนญูวินจิฉัย
หนังสอืสญัญา 
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 (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็น 
การผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ 
บริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ท้ังนี้ ไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 
 (๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็น
การขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนโดยมิชอบ 
 มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือ
เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งในการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 
 ให้น า  (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรส
และบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นท่ีด าเนินการ
ในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระท าการตามมาตรานี้ด้วย 
 

 มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้อง
ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภากระท าการใด ๆ อันมีลักษณะท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

การห้าม ส.ส. หรือ 
ส.ว. กระท าการ 
อันมลีักษณะที่
เป็นการก้าวก่าย
หรือแทรกแซง 
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 (๑) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าท่ีประจ าของ
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๒) กระท าการในลักษณะท่ีท าให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดท าโครงการใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด าเนินการในกิจการของรัฐสภา  
 (๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน
หรือการให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  
 

 มาตรา ๑๘๖ ให้น าความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรี
ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ให้เป็นหน้าท่ีหรืออ านาจของรัฐมนตรี  
 (๒) การกระท าตามหน้าท่ีและอ านาจในการบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งกระท าการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง โดยมิชอบตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานทางจริยธรรม 
 

 มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน 
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน 
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ านวนท่ีกฎหมายบัญญัติ และต้องไม่เป็น
ลูกจ้างของบุคคลใด 
 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตาม
วรรคหนึ่งต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้น 

การกระท า 
อันต้องห้ามของ
รัฐมนตรี 

การห้ามรัฐมนตรี
เป็นหุน้ส่วน หรือ 
ผู้ถือหุ้น หรือเปน็
ลูกจ้างของบุคคลใด 
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ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สิน 
เพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 รัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการ
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้ 
 มาตรานี้เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และ 
การถือหุ้นของรัฐมนตรีท่ีอยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่า 
โดยทางใด ๆ ด้วย 

 
หมวด ๑๐ 

ศาล 
   

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 
 มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจ 
ของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ 
 ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา 
อรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม  
และปราศจากอคติทั้งปวง 
 

 มาตรา ๑๘๙ บรรดาศาลท้ังหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติ 
 การตั้ งศาลขึ้นใหม่หรือก าหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณา
พิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือท่ีมีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาล 
ท่ีมีตามกฎหมายส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ จะกระท ามิได้ 
 
 
 

อ านาจของศาล 
และหลกัประกนั
ความเปน็ 
ผู้พิพากษา 
และตุลาการ 

การจัดต้ังศาล 
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 มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษา
และตุลาการพ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีท่ีพ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย 
เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
 

 มาตรา ๑๙๑ ก่อนเข้ารับหน้าท่ี ผู้พิพากษาและตุลาการต้อง
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ีใน 
พระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติท้ังปวง เพ่ือให้เกิด
ความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ท้ังจะ
รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และกฎหมายทุกประการ” 
 

 มาตรา ๑๙๒ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจ
ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าส านักตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก 
ไม่เกินสี่คนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เป็นกรรมการ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจ
ระหว่างศาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๑๙๓ ให้แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบงานธุรการ ท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 
 ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การแต่งต้ัง 
และให้ผู้พิพากษา
และตุลาการ 
พ้นจากต าแหน่ง 

การถวาย 
สัตย์ปฏิญาณ 
ของผู้พิพากษา 
และตุลาการ 

การวินจิฉัยชี้ขาด
ปัญหาเกีย่วกบั
หน้าที่และอ านาจ
ระหว่างศาล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
งานธุรการของ 
แต่ละศาล 

ระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนของ 
ศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครอง 
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ส่วนที่ ๒ 
ศาลยุติธรรม 

   
 
 มาตรา ๑๙๔ ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง 
เว้นแต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอื่น 
 การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลยุติธรรม
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

 มาตรา ๑๙๕ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโส
ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับคัดเลือกโดย 
ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนตามท่ีบัญญัติ 
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยให้เลือกเป็นรายคดี 
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ให้อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษา 
  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่   
ให้ด าเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา 
ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาหรือผู้พิพากษา
อาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
ซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน และได้รับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกาจ านวนเก้าคน โดยให้เลือกเป็นรายคดี และเมื่อองค์คณะของศาลฎีกา

อ านาจพิจารณา
พิพากษาคดี  
การจัดต้ัง  
วิธีพิจารณาคดี  
และการด าเนนิงาน 
ของศาลยุติธรรม 

ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง 
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ดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
 ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีค าพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง หรือค าพิพากษานั้นมีผล 
ให้ผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่หรือไม่ ให้ผู้นั้น 
พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองมีค าพิพากษา 
 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่ และการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้า ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 

 มาตรา ๑๙๖ การบริหารงานบุ คคลเกี่ ยวกั บผู้ พิ พากษา 
ศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ และด าเนินการโดยคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่ งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล  
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ บรรดาท่ีได้รับเลือก
จากข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

ส่วนที่ ๓ 
ศาลปกครอง 

   
 

 มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมี อ านาจพิจารณาพิพากษา 
คดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย 
หรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น  
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาด
ขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กร
อิสระนั้น ๆ 
 การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลปกครอง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

การบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับ 
ผู้พิพากษา 
ศาลยุติธรรม 

อ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง 
การจัดต้ัง  
วิธีพิจารณาคดี 
และการด าเนินงาน 
ของศาลปกครอง 



 
 
 

- ๘๔ - 

 

 มาตรา ๑๙๘ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาล
ปกครองต้องมีความเป็นอิสระ และด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาท่ีได้ 
รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

ส่วนที่ ๔ 
ศาลทหาร 

   
 
 มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา 
ท่ีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลซึ่ งอยู่ ในอ านาจศาลทหารและคดีอื่น  
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลทหาร 
ตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากต าแหน่ง  
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 

หมวด ๑๑ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
   

 
 มาตรา ๒๐๐  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้ วยตุ ลาการศาล
รัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคนซึ่ งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งจากบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดย 
ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสามคน 

การบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับ 
ตุลาการศาลปกครอง 

อ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญา  
 

องค์ประกอบของ
ศาลรัฐธรรมนญู 

การจัดต้ัง  
วิธีพิจารณาคดี 
และการด าเนินงาน 
ของศาลทหาร 
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 (๒)  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดย 
ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ านวนสองคน 
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ์ 
จ านวนหนึ่งคน 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 
ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมี
ผลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ ง ได้ รับการสรรหาจากผู้ รับหรื อ เคย 
รับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า 
หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน 
 ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (๑)  
ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ 
 การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการคัดเลือก
หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ 
 

 มาตรา ๒๐๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้ องมี คุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันท่ีได้รับ
การคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  
   (๓)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 (๔)  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 
 (๕)  มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติของ 
ตุลาการศาล
รัฐธรรมนญู 
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 มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระใด 
 (๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘) 
 (๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ 
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะ
สิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของ 
พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
 (๖)  เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
 (๗)  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือท่ีปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ 
 (๘)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กร 
ท่ีด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้าง
ของบุคคลใด 
 (๙)  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  
 (๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
 

 มาตรา ๒๐๓ เมื่ อมีกรณี ท่ีจะต้องสรรหาผู้ สมควรได้ รับ 
การแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทน 
ราษฎร เป็นกรรมการ 

ลักษณะต้องห้าม
ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนญู 

การสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ัง 
เป็นตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนญู 



 
 
 

- ๘๗ - 

 

 (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
 (๔)  บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ และไม่ เคยปฏิบัติหน้าท่ีใด  ๆ 
ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือ
กรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู ่
 ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหน่วยธุรการ
ของคณะกรรมการสรรหา 
 ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ท่ีบัญญัติ ไว้ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณี ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ ได้รับ 
การคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เปน็ท่ีสุด 
 ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรร
ให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าท่ี  
และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม โดยนอกจาก 
การประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาจากบุคคล 
ท่ีมีความเหมาะสมท่ัวไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น 
 

 มาตรา ๒๐๔ ผู้ ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้ ง 
ให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของวุฒิสภา  
 ในกรณี ท่ีวุฒิสภาไม่ ให้ความเห็นชอบผู้ ได้รับการสรรหา 
หรือคัดเลือกรายใด ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น 
แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

การแต่งต้ังประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 
และตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 



 
 
 

- ๘๘ - 

 

 เมื่อผู้ ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจาก 
วุฒิสภาแล้ว ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผล
ให้ประธานวุฒิสภาทราบ 
 ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

 มาตรา ๒๐๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญโดยท่ียังมิได้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗)  
หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู่  ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ 
ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แล้ว 
ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาท่ีประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลา
ก่อนท่ีประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสี่   
ในกรณีท่ีไม่แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ 
และให้ด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม ่
 

 มาตรา ๒๐๖ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐๔ 
ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ให้ผู้ได้รับ
ความเห็นชอบเลื อกกันเองให้คนหนึ่ งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบ
ครบเก้าคน และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
ด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้น 
ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าท่ีมีอยู่ 
 

 มาตรา ๒๐๗ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
เจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว  
 

 มาตรา ๒๐๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ หรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๒๐๒ 

การแสดงหลกัฐาน
ของผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา 
ให้เป็นตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

การให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ด าเนินการตาม 
หน้าที่และอ านาจ 
ไปพลางก่อน 

วาระการด ารง
ต าแหน่งของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญู 

การพ้นจากต าแหน่ง 
ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 



 
 
 

- ๘๙ - 

 

 (๒) ตาย 
 (๓)  ลาออก  
 (๔)  มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
 (๕)  ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖)  พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม  
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ให้พ้นจาก
ต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย  
 ในกรณี ท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน 
 ในกรณี ท่ีมีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ ใดพ้นจาก
ต าแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๒๐๓ เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา
ให้เป็นท่ีสุด  
 การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยตาม 
วรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๒๐๙ ในระหว่างท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทน 
ต าแหน่งท่ีว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
เหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน 
 

 มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
หรือร่างกฎหมาย 

การด าเนนิงาน 
ในระหว่างที ่
ตุลาการศาล
รัฐธรรมนญู 
พ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระ 

หน้าที่และอ านาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

การให้ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนญูที่
พ้นจากต าแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
การวินจิฉัยการ 
พ้นจากต าแหน่ง 
ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนญู 



 
 
 

- ๙๐ - 

 

 (๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจของ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ 
 (๓)  หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 การยื่นค าร้องและเงื่อนไขการยื่นค าร้อง การพิจารณาวินิจฉัย 
การท าค าวินิจฉัย และการด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากท่ีบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ให้น าความในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑  
และมาตรา ๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๑๑ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการ 
นั่งพิจารณาและในการท าค าวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่
รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
 เมื่ อศาลรั ฐธรรมนูญรับเรื่ องใดไว้พิ จารณาแล้ ว ตุ ลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ในอ านาจ 
ของศาลรัฐธรรมนูญมิได ้
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 
 

 มาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับ
แก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยมาตรา ๕ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้ น 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในระหว่างนั้น ให้ศาลด าเนินการพิจารณา
ต่อไปได้แต่ ให้รอการพิพากษาคดี ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณี ท่ีศาลรั ฐธรรมนูญเห็นว่ าค า โต้ แย้ งของคู่ ความ 
ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่อง
ดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ 

องค์คณะของ 
ตุลาการศาล
รัฐธรรมนญู 

การส่งความเห็น
ให้ศาลรัฐธรรมนญู
วินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญู 
ของบทบญัญัติ 
แห่งกฎหมาย 

การวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
และผลผูกพัน 
ของค าวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่เป็นเด็ดขาด 
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 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีท้ังปวง แต่ไม่กระทบ 
ต่อค าพิพากษาของศาลอันถึ งท่ีสุดแล้ว  เว้นแต่ ในคดีอาญาให้ถื อว่ า 
ผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้น เป็นผู้ไม่เคยกระท า
ความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ท้ังนี้ 
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 
 

 มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญ
คุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่ า 
การกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีบัญญัติ ไว้ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๒๑๔ ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏิบัติ 
หน้าท่ีตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่
ไม่ถึงเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกัน
แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าท่ีเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราว 
ให้ ครบเก้ าคน โดยให้ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บแต่ งตั้ งท าหน้ าท่ี ในฐานะตุ ลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีตนท าหน้าท่ีแทน 
จะปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน  
 

หมวด ๑๒ 
องค์กรอิสระ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 มาตรา ๒๑๕ องค์กรอิสระเป็นองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  

สิทธิในการยื่นค าร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
ของบุคคลซ่ึงถูก 
ละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
คุ้มครอง 

การแต่งต้ังบุคคล 
ให้ท าหน้าที่ 
เป็นตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
เป็นการชั่วคราว 

ความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าที่
ขององคก์รอสิระ 

ผลกระทบของ 
ค าวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย 
ต่อคดีทั้งปวง 
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 การปฏิบัติหน้าท่ีและการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไป
โดยสุจริต เท่ียงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 
 

 มาตรา ๒๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามท่ี
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ท่ัวไปดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
 (๒)  มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 
 (๓)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒  
 

 มาตรา ๒๑๗ เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ท่ีจะ 
ด าเนินการสรรหา เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วย
บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระท่ีมิใช่องค์กรอิสระ 
ท่ีต้องมีการสรรหา  
 ให้น าความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และ
มาตรา ๒๐๖ มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามท่ัวไปตามมาตรา ๒๑๖ 
หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ ามเฉพาะตามมาตรา ๒๒๒  
มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๘ หรือตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสอง  
และตามกฎหมายท่ีตราขึ้นตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสี ่แล้วแต่กรณ ี 
 ให้น าความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และ 
วรรคห้า และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งของผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองคก์รอสิระ 

คณะกรรมการสรรหา
ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองคก์รอสิระ 

การพ้นจาก 
ต าแหน่งของ 
ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองคก์รอสิระ 
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 ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ถ้ามีจ านวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้น าความ 
ในมาตรา ๒๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

 มาตรา ๒๑๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกัน
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  ท้ังนี้ มาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ 
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง 
 ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟัง
ความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 
และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะรัฐมนตรีท่ีจะก าหนดจริยธรรมเพ่ิมขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  
และใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 มาตรา ๒๒๐ ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจากคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการ ด าเนินการ และอ านวย 
ความสะดวก เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเป็นไปตามมติหรือแนวทางท่ีองค์กรอิสระก าหนด 
โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กร
อิสระแต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงานนั้น 
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๒๒๑ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้องค์กรอิสระร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละองค์กร 
และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผูก้ระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ใน

มาตรฐานทาง
จริยธรรมของ 
ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอสิระ 

หน่วยงานธุรการ 
ขององคก์รอสิระ 

ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
ระหว่างองค์กรอิสระ 
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หน้าท่ีและอ านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบ 
เพ่ือด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป  
 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   
 
 มาตรา ๒๒๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการ
จ านวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 
จากบุคคลดังต่อไปนี้  
 (๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ท่ีจะยัง
ประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ ซึ่งได้รับการสรรหา 
จากคณะกรรมการสรรหา จ านวนห้าคน 
 (๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ และเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี 
ผู้พิพากษา หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน 
 ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม (๑) ต้อง
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเป็น 
ผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด  
 

 มาตรา ๒๒๓ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว  
  ในระหว่างท่ีกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
และยั งไม่มี การแต่ งตั้ งกรรมการการเลือกตั้ งแทนต าแหน่ง ท่ีว่ าง  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ ง เ ท่า ท่ี เหลืออยู่ปฏิบัติหน้า ท่ีต่อไปได้   

องค์ประกอบ  
การแต่งต้ัง และ
คุณสมบัติของ
คณะกรรมการ 
การเลอืกต้ัง 

วาระการด ารง
ต าแหน่งของ
กรรมการการเลือกต้ัง 
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แต่ถ้ามีกรรมการการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระท าได้แต่เฉพาะ 
การท่ีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 

 มาตรา ๒๒๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าท่ีและอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 
 (๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ให้เป็นไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้ ให้มีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามท่ี
จ าเป็นหรือท่ีเห็นสมควร 
 (๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) หรือเมื่อพบเห็น 
การกระท าท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑) มิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 
การเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งให้ด าเนินการ
เลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย  
หรือทุกหน่วย 
 (๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท าการหรือรู้เห็นกับการกระท าของ
บุคคลอื่น ท่ีมีลักษณะเป็นการทุจริต หรือท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือก
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  
 (๕) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 (๖)  หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนด าเนินการ หรือมอบหมาย
ให้คณะบุคคลด าเนินการภายใต้การก ากับของกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ 

หน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการ 
การเลอืกต้ัง 
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 การใช้อ านาจตาม (๓) ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบ
เห็นการกระท าความผิดมีอ านาจกระท าได้ส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้ง 
ท่ีพบเห็นการกระท าความผิด ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 

 มาตรา ๒๒๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเท่ียงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้ง
หรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระท าการนั้น
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี  หรือรู้เห็นกับ 
การกระท าของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๒๒๔ (๔)  
  ค าส่ังตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นท่ีสุด 
 

 มาตรา ๒๒๖ เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๒๒๕ หรือ
ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้ว มีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระท าการทุจริต 
ในการเลือกตั้ งหรือการเลือกหรือรู้ เห็นกับการกระท าของบุคคลอื่ น  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
 การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้น าส านวนการสืบสวน
หรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา และ
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 
 ในกรณีท่ีศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระท า
ความผิดตามท่ีถูกร้อง ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณ ี

การสั่งใหม้ ี
การเลอืกต้ังหรือ
การเลอืกใหม ่
กรณีการเลือกต้ัง
หรือการเลือกมิได้
เป็นไปโดยสจุริต
หรือเที่ยงธรรม 

การเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง
หรือสิทธิเลือกต้ัง
กรณีกระท าการ
ทุจริต 
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 เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหา
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าท่ี
จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด และเมื่อศาลฎีกา 
มีค าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท าความผิด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันท่ีหยุดปฏิบัติหน้าท่ี  
 มิ ให้นั บสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร หรื อสมาชิ กวุฒิ สภา 
ซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคสี่ เป็นจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
 ให้น ามาตรานีไ้ปใชบ้ังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม แต่ให้อ านาจของศาลฎีกาเป็นอ านาจของ
ศาลอุทธรณ์ และให้ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด 
 การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้ 
ให้เป็นไปตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องก าหนดให้ใช้
ระบบไต่สวนและให้ด าเนินการโดยรวดเร็ว 
 

 มาตรา ๒๒๗ ในระหว่างท่ีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อประกาศให้
มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
กรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง หรือในกรณีท่ีจับในขณะกระท าความผิด 
 ในกรณีท่ีมีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด 
หรือจับหรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้รายงานต่อประธาน
กรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
มีอ านาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับ
หรือคุมขัง ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีมีอยู่เป็น
ผู้ด าเนินการ 

 
 
 
 

ความคุม้กนัของ
คณะกรรมการ 
การเลอืกต้ัง 
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ส่วนที่ ๓ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

   
 
 มาตรา ๒๒๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคนซึ่งพระมหากษัตรยิ ์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่ งได้รับการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา 
 ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ี
ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่าหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
ประกาศก าหนด โดยต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
จ านวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการอันเป็น
สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายีส่ิบปี จ านวนหนึ่งคน  
 

 มาตรา ๒๒๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปี 
นับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง 
วาระเดียว 
 

 มาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ 
บรรดาท่ีก่อให้ เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่ เป็นธรรมแก่ประชาชน  
หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  
 (๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติ
นอกเหนือหน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับ 
ความเดอืดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น 
 (๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ 

วาระการด ารง
ต าแหน่งของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

หน้าที่และอ านาจ
ของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

องค์ประกอบ  
การแต่งต้ัง 
และคุณสมบัติ 
ของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 



 
 
 

- ๙๙ - 

 

 ในกรณี ท่ีหน่วยงานของรัฐ ท่ีเกี่ยวข้องไม่ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณา 
สั่งการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป 
 

 มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่า 
มีกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครอง
พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 

ส่วนที่ ๔ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

   
 
 มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ี
ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี 

การเสนอให้วินิจฉัย
กฎหมาย กฎ ค าสั่ง 
หรือการกระท าที่มี
ปัญหาความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย 

องค์ประกอบ  
การแต่งต้ัง 
และคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 



 
 
 

- ๑๐๐ - 

 

เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์
ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี 
ผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้า 
ศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๒)  รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
 (๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงาน 
ทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ์ 
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรับรอง 
การประกอบวิชาชีพ โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่ อเนื่อง 
มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันท่ีได้รับการเสนอชื่อ และได้รับ 
การรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 
 (๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้าน 
การบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับ
ไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
 (๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
 การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการเสนอชื่อ
หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี 
 

 มาตรา ๒๓๓ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่ง เจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 

วาระการด ารง 
ต าแหน่งของ 
กรรมการ ป.ป.ช. 



 
 
 

- ๑๐๑ - 

 

 ในระหว่างท่ีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่ง 
ท่ีว่าง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน  
 

 มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าท่ี 
หรือจงใจปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
เพื่อด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐร่ ารวยผิดปกติ   
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม เพื่อด าเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 
 (๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร 
ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมท้ังตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๔) หน้าท่ีและอ านาจอื่นท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท่ีจะต้องจัดให้มี
มาตรการหรือแนวทางท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความ
รวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม ในกรณีจ าเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ

หน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 



 
 
 

- ๑๐๒ - 

 

ท่ีมีหน้าท่ีและอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด าเนินการแทนในเรื่องท่ีมิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือท่ีเป็นการกระท า
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางระดับ หรือก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของ 
หน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขท่ีบัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็ได้ 
 

 มาตรา ๒๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะท่ีบัญญัติ 
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดมีพฤติการณ์ตามมาตรา ๒๓๔ (๑) ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เห็นว่า 
ผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามท่ีไต่สวนให้ด าเนินการดังต่อไปนี้
 (๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ท้ังนี้ ให้น าความ 
ในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 
โดยอนุโลม 
 (๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือด าเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การไต่สวนข้อเท็จจริง 
กรณีมีการกล่าวหา
ว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองร่ ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อ
หน้าที่ ใช้อ านาจ 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือ
ฝ่าฝืนมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง 



 
 
 

- ๑๐๓ - 

 

 เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมี 
ค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองจะมีค าส่ังเป็นอย่างอื่น ในกรณีท่ีศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก  
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหา 
มีพฤติการณ์หรือกระท าความผิดตาม ท่ีถูกกล่าวหา แล้ วแต่กรณี   
ให้ผู้ต้องค าพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าท่ี   
และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 ผู้ ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้น 
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และ 
ไม่มีสิทธดิ ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ 
 ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
พิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร่ ารวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าท่ี 
ให้ริบทรัพย์สินท่ีผู้นั้นได้มาจากการกระท าความผิด รวมท้ังบรรดาทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
 การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้น าส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา และ
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได ้
 ให้น ามาตรานี้มาใช้บังคับแก่กรณีท่ีบุคคลตามมาตรา ๒๓๔ (๓) 
จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้ง 
ให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงท่ีมาแห่งทรัพย์สิน
หรือหนี้สินนั้นด้วยโดยอนุโลม 
 

การหยุด 
ปฏิบัติหน้าที ่
ของผู้ถกูกล่าวหา 

ผลของการ 
ถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง 

ผลของค าพิพากษา
กรณีร่ ารวยผิดปกติ
หรือทุจริตต่อหน้าที ่



 
 
 

- ๑๐๔ - 

 
 

 มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของท้ังสองสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 
ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่น
ต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภา 
เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าตามท่ีถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภา
เสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้ งคณะผู้ ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่ ง 
มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์  
เพ่ือไต่สวนหาข้อเท็จจริง 
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าท่ีและอ านาจ วิธีการไต่สวน 
ระยะเวลาการไต่สวน และการด าเนินการอื่นท่ีจ าเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระ  
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 

 มาตรา ๒๓๗ เมื่อด าเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้คณะผู้ไต่สวน
อิสระด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้ค าสั่ง
ดังกล่าวเป็นท่ีสุด  
 (๒)  ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย โดยให้น า 
ความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามท่ีถูกกล่าวหา และ
มิใช่กรณีตาม (๒) ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการ 
ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และให้น า
ความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 

การด าเนินการของ
คณะผู้ไต่สวนอิสระ
เมื่อไต่สวนแล้วเสร็จ 

การร้องขอให้ไต่สวน
กรณีกรรมการ ป.ป.ช. 
ร่ ารวยผิดปกติ  
ทุจริตต่อหน้าที่  
ใช้อ านาจขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมาย หรือ 
ฝ่าฝืนมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง 



 
 
 

- ๑๐๕ - 

 

ส่วนที่ ๕ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

   
 
 มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย
กรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ี
ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ท้ังนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
 

 มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว 
 

 มาตรา ๒๔๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าท่ีและ
อ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๒)  ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๓)  ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒) และ
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 (๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมท้ัง
การให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับ 
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
 (๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

องค์ประกอบ  
การแต่งต้ัง 
และคุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 

วาระการด ารง
ต าแหน่งของ
คณะกรรมการ 
ตรวจเงนิแผ่นดิน 

หน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการ 
ตรวจเงนิแผ่นดิน 



 
 
 

- ๑๐๖ - 

 

 ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าสั่ง ในการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุดต้องค านึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วย 
 

  มาตรา ๒๔๑ ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาโดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ และให้น าความในมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง 
วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๕ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดยอนุโลม 
 การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 

 มาตรา ๒๔๒ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติหน้าท่ีโดย 
เท่ียงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ โดยมี
หน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 (๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐ  
 (๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตาม (๑) และ (๒)  
 (๔)  ก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตาม (๓) 
 

การสรรหา  
การแต่งต้ัง 
และคุณสมบัติ 
ของผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 

หน้าทีแ่ละอ านาจ
ของผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 
 
 

- ๑๐๗ - 

 

  มาตรา ๒๔๓ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ 
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
 

 มาตรา ๒๔๔ ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่าย 
เงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ี จงใจปฏิบัติหน้าท่ี 
หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท าให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม และเป็นกรณีท่ีผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและ
ด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป  
 ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นตามท่ีได้รับ
แจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
หรือของหน่วยงานอื่นนั้น แล้วแต่กรณี  
 

 มาตรา ๒๔๕ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
เสนอผลการตรวจสอบการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลัง
ของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือพิจารณา 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับ 
ผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากท่ีประชุมร่วม
เห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร 

การปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ว่าการ 
ตรวจเงนิแผ่นดิน 

การเสนอผลการ
ตรวจสอบการกระท า 
ที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงนิการคลังของรัฐ
และอาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย 
อย่างร้ายแรง 
เพ่ือพิจารณา 
 

การแจ้งให้ด าเนินการ 
กรณีการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินเป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่  
ใช้อ านาจขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมาย หรืออาจ 
ท าให้การเลือกต้ัง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 
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วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย  
 

ส่วนที่ ๖ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

   
 
 มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วย
กรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ 
วุฒิสภาจากผูซ้ึ่งได้รับการสรรหา 
 ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นท่ีประจักษ์  
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปี
นับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากต าแหน่ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ท้ังนี้ 
บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้าน 
สิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย  
 

 มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าท่ี
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ัง 
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน 
ของรัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

หน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

องค์ประกอบ  
การแต่งต้ัง 
คุณสมบัติ และ 
วาระการด ารง 
ต าแหน่งของ
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
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 (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณี 
ท่ีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม 
 (๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน 
 (๖) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม (๓) 
ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว  
กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผล
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
ค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 
เป็นส าคัญด้วย 
 

หมวด ๑๓ 
องค์กรอัยการ 
   

 
 มาตรา ๒๔๘ องค์กรอัยการมีหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เท่ียงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้
ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง 
 การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น
ขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ  โดยให้มีระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมและการบริหารงานบุคคล

หน้าที่และอ านาจ
ขององคก์รอัยการ 

การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
สิทธมินษุยชน
แห่งชาติ 

ความเป็นอิสระของ
พนักงานอัยการ 
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เกี่ยวกับพนักงานอัยการต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาท่ีได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน  
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงาน
อัยการกระท าการหรือด ารงต าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือ 
การปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจท าให้มีการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ท้ังนี้ มาตรการดังกล่าวต้องก าหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการท่ัวไป 
โดยจะมอบอ านาจให้มีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปมิได้ 
 

หมวด ๑๔ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
 
 มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ ให้มีการจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น ท้ังนี้  ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครอง
ตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นท่ี 
ท่ีต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน 
 

 มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอ านาจดูแล
และจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควร 
ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การจัดท าบริการ
สาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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แต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการใด ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี ่และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าท่ีและอ านาจ  
ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจดังกล่าว 
ของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเป็น
หน้าท่ีและอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมด าเนินการ 
กับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการนั้นก็ได้  
 รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของ
ตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริม 
และพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังนี้ เพื่อให้
สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างท่ียังไม่อาจ
ด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร 
การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้อง
ท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น
หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้
จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 
 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการหารายได้
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

การตรากฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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 มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและ
ต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกัน 
เพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 
 

 มาตรา ๒๕๒  สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง  
 ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่นหรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 
ท้ังนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามแนวทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 
 

 มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน 
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 

 มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 
 
 

การด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

การเข้าชือ่เสนอ
ข้อบัญญัติหรือ 
ถอดถอนสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

การบริหารงาน
บุคคลของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

การเลอืกต้ัง
สมาชกิสภา
ท้องถิน่และ
ผู้บริหารท้องถิน่ 

การบริหารงาน
บุคคลขององค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถิน่ 
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หมวด ๑๕ 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 
 มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้ 
 

 มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภาหรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งจ านวน 
ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
 (๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ 
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้
วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย 
ในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของท้ังสองสภา ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 
 (๔) การพิจารณาในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา 
โดยการออกเสียงในวาระท่ีสองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ในกรณี 
ท่ีเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมท่ีประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้แทนของประชาชนท่ีเข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย 
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน 
เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป 

ข้อห้ามในการ
แก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนญู 

การแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนญู 
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 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย 
ในการท่ีจะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา โดยในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากพรรคการเมืองท่ีสมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภา
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของวุฒิสภา 
 (๗) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน 
แล้วจึงน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และ
ให้น าความในมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
หมวด ๑ บทท่ัวไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีหรือ
อ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องท่ีท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระ 
ไม่อาจปฏิบัติตามหน้าท่ีหรืออ านาจได้ ก่อนด าเนินการตาม (๗) ให้จัด 
ให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  
ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
จึงให้ด าเนินการตาม (๗) ต่อไป 
 (๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลง 
พระปรมาภิไธยตาม (๗) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา  
หรือสมาชิกท้ังสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา หรือของท้ังสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี  
มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกหรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ 
หรือมีลักษณะตาม (๘) และให้ประธานแห่งสภาท่ีได้รับเรื่องดังกล่าว 
ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
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ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้  
 

หมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ 
   

 
 มาตรา ๒๕๗  การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด าเนินการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง  
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และม ี
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
 (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
 (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 มาตรา ๒๕๘  ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้าน
ต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 
 ก. ด้านการเมือง  
  (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดท้ังการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตท่ีแตกต่างกัน 
และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ งและออกเสียงประชามติโดยอิสระ  
ปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด  
     (๒) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดย
เปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทาง

การปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ  

เป้าหมายในการ
ปฏิรูปประเทศ 

การปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง 
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การเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการ
ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริง 
ในการด า เนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัด เลื อกผู้ มี ความรู้
ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
  (๓) มีกลไกท่ีก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมือง 
ในการประกาศโฆษณานโยบายท่ีมิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า  
และความเส่ียงอย่างรอบด้าน  
     (๔) มีกลไกท่ีก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อประชาชนใน 
การปฏิบัติหน้าท่ีของตน  
     (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  (๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
      (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริการประชาชน 
  (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบ 
การบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน 
     (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานใน
หน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและ

การปฏิรูปด้าน 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน 



 
 
 

- ๑๑๗ - 

 

กระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง โดยคดิถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของ
ผู้บังคับบัญชา  
   (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มี
ความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน  
 ค. ด้านกฎหมาย 
  (๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้บังคับอยู่ ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับ 
หลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดย
คณะกรรมการเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมี
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น  
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
     (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรม 
วิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้  
มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
     (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยี 
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจ
เนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 
  (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมาย  
 
 
 
 

การปฏิรูป 
ด้านกฎหมาย 



 
 
 

- ๑๑๘ - 

 

 ง.  ด้านกระบวนการยุติธรรม 
  (๑) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอน 
ของกระบวนการยุติธรรมท่ีชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม 
โดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดท้ังการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรม 
ในสังคม 
  (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม 
ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้ง
ก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มี
บริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานท่ีมีอิสระจากกัน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 
     (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว 
  (๔) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าท่ี อ านาจ และภารกิจของต ารวจ 
ให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจ 
จะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และ
โยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมท่ีชัดเจน 
ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโสและความรู้
ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน   

การปฏิรูปด้าน
กระบวนการยุติธรรม 



 
 
 

- ๑๑๙ - 

 

 จ.  ด้านการศึกษา  
  (๑) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล 
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  (๒) ให้ ด า เ นิ นก ารตรากฎหมาย เพื่ อ จั ด ตั้ ง กอ ง ทุ น 
ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้       
   (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
  (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติ
และระดับพื้นท่ี  
 ฉ.  ด้านเศรษฐกิจ 
  (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จาก 
การเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
     (๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิด
สร้างสรรค์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  
     (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบ
การจัดท าและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  
  (๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการ 
แต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริม

การปฏิรูป 
ด้านการศึกษา 

การปฏิรูป 
ด้านเศรษฐกจิ 



 
 
 

- ๑๒๐ - 

 

การประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการท างานและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
 ช. ด้านอื่น ๆ  
  (๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค านึงถึงความต้องการใช้น้ าในทุกมิติ รวมท้ัง 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน 
     (๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม 
รวมท้ังการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองท่ีดินท้ังประเทศเพื่อแก้ไข
ปัญหากรรมสิทธิแ์ละสิทธิครอบครองท่ีดินอย่างเป็นระบบ  
     (๓) จัด ให้มี ระบบจัดการและก าจั ดขยะมู ลฝอย ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านอื่น ๆ ได้   
  (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิ
และประโยชน์จากการบริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพ 
และสะดวกทัดเทียมกัน 
     (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
 

 มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ 
การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูป 
ในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดท้ัง
ผลสัมฤทธิท่ี์คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี  
 ให้ด าเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้บังคับ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

กฎหมายว่าด้วย 
แผนและขัน้ตอน 
การด าเนนิการ 
ปฏิรูปประเทศ 

การปฏิรูป 
ด้านอื่น ๆ  



 
 
 

- ๑๒๑ - 

 

 ในระหว่าง ท่ีกฎหมายตามวรรคหนึ่ ง ยัง ไม่มีผลใช้บังคับ  
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการปฏิรูปโดยอาศัยหน้าท่ีและอ านาจท่ีมีอยู่แล้ว
ไปพลางก่อน 
 

 มาตรา ๒๖๐ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ 
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม
เป็นท่ีประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจมาก่อน เป็นประธาน 
 (๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการต ารวจซึ่งอย่างน้อยต้องมี 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วย มีจ านวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
เป็นกรรมการ  
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม
เป็นท่ีประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจมาก่อน มีจ านวนเท่ากับ
กรรมการตาม (๒) เป็นกรรมการ 
 (๔) ปลั ดกระทรวงการคลั ง  ปลั ดกระทรวงมหาด ไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด 
เป็นกรรมการ  
  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจ
ด าเนินการตามหลักอาวุ โสตามหลั กเกณฑ์ ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา 
ให้มีคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องใน 
การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูป
ด้านการศึกษา 

คณะกรรมการปฏิรูป
ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 
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ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ 
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
 มาตรา ๒๖๒  ให้คณะองคมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้
 

 มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างท่ียังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญนี้  ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่ีตั้ งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าท่ี 
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติซึ่ งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้   
ท าหน้าท่ีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับ  
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมท้ัง
เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มาตรา ๙๘ ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
 (๒)  มาตรา ๑๐๑ ยกเว้น 
  (ก) กรณีตาม (๖) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๘ 
ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 

สถานภาพของ 
คณะองคมนตรี 

สถานะของ 
สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม 
ของสมาชิก 
สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
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      (ข) กรณีตาม (๗) เฉพาะในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติการตามหน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมาย
หรือค าสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๑๘๔ (๑) 
 (๓) มาตรา ๑๐๘ ยกเว้น ก. คุณสมบัติตาม (๓) และ (๔) และ  
ข. ลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (๒) และ (๗) แต่เฉพาะกรณีตาม (๑) นั้น  
ไม่รวมส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๓) และ (๑๕)  
 มิให้น ามาตรา ๑๑๒ มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดท่ีห้ามมิให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง มิให้น ามาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ 
ข้าราชการการเมือง ท่ีตั้ งขึ้นเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา ๒๖๕ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติตามมาตรานี ้
 ในระหว่ าง ท่ี สภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ ท าหน้ า ท่ี รั ฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามวรรคหนึ่ง ให้อ านาจของประธานรัฐสภา 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมาย เป็นอ านาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในระหว่างท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง 
หากมีต าแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะน าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามวรรคสอง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนก็ได้ 
 เมื่อมีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรมิ ได้  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่ งสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 

 มาตรา ๒๖๔ ให้คณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไป

สถานภาพของ
คณะรัฐมนตรี 
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ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าท่ี และให้น าความในมาตรา ๒๖๓ 
วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 
 รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๘ 
(๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และต้องพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๗๐ 
ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม (๔) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๘  
(๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในส่วน 
ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑) 
 การด าเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช 
๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ แต่ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 
 ให้น าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง 
และวรรคสามด้วยโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๖๕  ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีด ารงต าแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไป 
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าท่ี 
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าท่ีและ
อ านาจตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

สถานภาพของ 
คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ 



 
 
 

- ๑๒๕ - 

 

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ถือว่าบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 
 ให้น าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ด ารงต าแหน่งในคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๖๖ ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่ปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๕๙  
 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือวิธีการท างาน
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้  
 ให้น าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร
รับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๖๗ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป  
เพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ 
และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

การจัดท า 
ร่าง พ.ร.ป.  
ในวาระเร่ิมแรก 

สถานภาพของ 
สภาขับเคลือ่น 
การปฏิรูปประเทศ 



 
 
 

- ๑๒๖ - 

 

 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
 (๔)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
 (๕)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
จะจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไข
เพิ่มเติมก็ได้ ท้ังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ และต้องท าให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเสนอตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว  
ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากต าแหน่ง แต่ต้องไม่ช้ากว่า
วันพ้นจากต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๖๓ 
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะขอให้
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน 

ระยะเวลาในการ
จัดท าร่าง พ.ร.ป.
และการพ้นจาก
ต าแหน่งของ
คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ 



 
 
 

- ๑๒๗ - 

 

 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจาก
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามท่ีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ  
 เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้แจ้ง
ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง และสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย ฝ่ายละห้าคน เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่ วันท่ีได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ 
ความเห็นชอบ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
เกินสองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป  
ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสามดังกล่าว ให้ถือว่า 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามร่างท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑  

ระยะเวลา 
ในการพิจารณา 
ร่าง พ.ร.ป. ของ 
สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

การตรวจสอบ
ร่าง พ.ร.ป.  
ว่าตรงตาม
เจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ
หรือไม่ 



 
 
 

- ๑๒๘ - 

 

 เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญด ารงต าแหน่งทางการเมืองภายในสองปีนับแต่วันท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามวรรคสอง  
 

 มาตรา ๒๖๘ ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน ท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
มีผลใช้บังคับแล้ว 
 

 มาตรา ๒๖๙  ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก
จ านวนสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามท่ีคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ ง 
ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง  จ านวน 
ไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าท่ีด าเนินการสรรหาบุคคล 
ซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
   (ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งด าเนินการจัดให้มี 
การ เลื อกสมาชิ กวุฒิ สภาตามมาตรา  ๑๐๗ จ านวนสองร้ อยคน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
  (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคล
ผู้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติ
หน้าท่ีของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจ านวนไม่ เกินสี่ร้อยคน  
ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก าหนดแล้วน ารายชื่อเสนอ 
ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท้ังนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่า
ระยะเวลาท่ีก าหนดตาม (ก) 

ระยะเวลาด าเนินการ
เลือกต้ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 

วุฒิสภา 
ในวาระเร่ิมแรก 

การสรรหาผู้สมควร
เป็นสมาชิกวุฒิสภา
เพ่ือให้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
คัดเลือก 



 
 
 

- ๑๒๙ - 

 

      (ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือก
ตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อท่ีได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ได้
จ านวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจ านวนห้าสิบคน โดยการ
คัดเลือกดังกล่าวให้ค านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง และให้
คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อท่ีได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จ านวน 
หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นสองร้อยห้าสิบคน 
และคัดเลือกรายชื่อส ารองจากบัญชีรายชื่อท่ีได้รับการสรรหาตาม (ข)  
จ านวนห้าสิบคน ท้ังนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผล 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ 
 (๒) มิให้น าความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๖)  
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้น าความใน 
มาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑) และมาตรา ๑๘๕  
มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง 
 (๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน ารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับ
การคัดเลือกตาม (๑) (ค) จ านวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 (๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก าหนดห้าปีนับแต่วันท่ีมี 
พระบรมราชโองการแต่งตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตั้งแต่วันท่ีมี
พระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีต าแหน่งว่างลง ให้เลื่อนรายชื่อบุคคล
ตามล าดับในบัญชีส ารองตาม (๑) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้
ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง เมื่อพ้นจากต าแหน่งท่ีด ารงอยู่ในขณะ
ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย 
และให้ด าเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

การคัดเลือก
สมาชกิวุฒิสภา 
ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 

อายุของวุฒิสภา 
ชุดแรก 
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โดยต าแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาท่ีเหลืออยู่ 
 (๕) ในระหว่างท่ียังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคล 
ในบัญชีรายชื่อส ารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งท่ีว่างตาม (๔) 
หรือเป็นกรณีท่ีไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีส ารอง หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ท่ีเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู ่
 (๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้ด าเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ ต่อไป และให้น าความในมาตรา ๑๐๙ 
วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๗๐  นอกจากจะมีหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีบัญญัติ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหน้าท่ีและอ านาจ 
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน 
 ร่างพระราชบัญญัติท่ีจะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
 ร่างพระราชบัญญัติใดท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
ท่ีจะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีท่ี
คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีจะตราขึ้นเพื่อด าเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
ท่ี จ ะ ต ร า ขึ้ น เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ตามหมวด ๑๖ การปฏิ รู ปประเทศ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 
ของแต่ละสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย  
การยื่นค าร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  
แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ 

อ านาจติดตาม 
เสนอแนะและเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ 
ของวุฒิสภาชุดแรก 

การด าเนินการ 
เมื่ออายุวุฒิสภา 
ชุดแรกสิ้นสุด 
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 เมื่อประธานรัฐสภาได้รับค าร้องตามวรรคสาม ให้ประธาน
รัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภา
เป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 
ในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพ่ือวินิจฉัย  
 การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ ให้ถือเสียง 
ข้างมากเป็นประมาณ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นท่ีสุด 
และให้ประธานรัฐสภาด าเนินการไปตามค าวินิจฉัยนั้น 
 

 มาตรา ๒๗๑ ในวาระ เริ่ มแรกภาย ในอายุ ของวุฒิ สภา 
ตามมาตรา ๒๖๙ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ท่ีวุฒิสภาหรือ 
สภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระท าโดย 
ท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ 
 (๑) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม หรือความผิด
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น 
มีผลให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ 
 (๒) ร่างพระราชบัญญัติ ท่ีวุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ว่ามีผลกระทบต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง  
 มติของ ท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา ท่ีให้ความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของรัฐสภา 
 

 มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันท่ีมีรัฐสภาชุดแรก
ตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง 
เป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ให้กระท าในท่ีประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา และมติท่ีเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี 

การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
ที่วุฒิสภาหรือ 
สภาผู้แทนราษฎร
ยับยั้งไว้ภายในอายุ
ของวุฒิสภาชุดแรก 

การให้ความ 
เห็นชอบบุคคล 
ซ่ึงสมควรได้รับ 
การแต่งต้ังเปน็
นายกรัฐมนตรี 
ในวาระเร่ิมแรก 
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ตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา 
 ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีท่ีไม่อาจแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ ในบัญชีรายชื่อ ท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ 
ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของท้ังสองสภารวมกันจ านวน 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา
เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ตาม
มาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีท่ีรัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภาให้ยกเว้นได้ 
ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ ในบัญชีรายชื่อ 
ท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้  
 

 มาตรา ๒๗๓  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป  
และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวข้องท่ีจัดท าขึ้น 
ตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว การด ารงต าแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ในระหว่างเวลาท่ียังไม่มี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีจัดท าขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพ้น
จากต าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 การด าเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ และ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อน 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
 

สถานภาพ 
ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอสิระ 
และผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 
 
 

- ๑๓๓ - 

 

 ในระหว่างท่ียังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการท าค าวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อก าหนดของศาลรัฐธรรมนูญท่ีใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท้ังนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 

 มาตรา ๒๗๔ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กรตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม  
และให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพ่ือพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 

 มาตรา ๒๗๕  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ 
วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันท่ีกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 
 

 มาตรา ๒๗๖  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระด าเนินการ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายในหนึ่งปีนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
พ้นจากต าแหน่ง 
 ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคหนึ่ง 
ให้นับแต่วันท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ท่ีตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าท่ี และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
ขึ้นใหม่ด้วยโดยอนุโลม 
 

ก าหนดเวลา 
ในการจัดท า 
กฎหมายว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ก าหนดเวลา 
ในการจัดท า
มาตรฐานทาง
จริยธรรม 

สถานภาพของ
คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 



 
 
 

- ๑๓๔ - 

 

 มาตรา ๒๗๗ นอกจากท่ีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ 
และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
 ในระหว่ า ง ท่ี ยั ง ไ ม่ มี ก ารปรั บปรุ งหรื อแก้ ไ ขกฎหมาย 
ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม  
ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
และคณะกรรมการอัยการ ท่ีมีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
ท าหน้าท่ีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการ 
ศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ 
และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อน 
 ในระหว่าง ท่ียังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อ 
ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้พนักงานอัยการด ารงต าแหน่ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในท านองเดียวกัน หรือ 
ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงค์ 
มุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นท่ีปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 

 มาตรา ๒๗๘  ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดด า เนินการให้จัดท าร่ างกฎหมายท่ีจ า เป็น 
ตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  และให้สภานิติบัญญัติ แห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น 
 ในกรณีท่ีมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ให้คณะรัฐมนตรี
ก าหนดระยะเวลา ท่ีแต่ละหน่วยงานต้องด า เนินการให้แล้ ว เสร็จ 
ตามความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน แต่ท้ังนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 
สองร้อยส่ีสิบวันตามวรรคหนึ่ง 

ก าหนดเวลาในการ
จัดท ากฎหมาย 
ตามมาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๒ และ
มาตรา ๖๓ 

ก าหนดเวลา 
ในการจัดท า
กฎหมายตาม 
มาตรา ๑๙๖  
มาตรา ๑๙๘ และ
มาตรา ๒๔๘  
วรรคสาม 

ก าหนดเวลา 
ในการจัดท า
กฎหมายตาม
มาตรา ๑๙๖ 
มาตรา ๑๙๘ และ
มาตรา ๒๔๘  
วรรคสาม 



 
 
 

- ๑๓๕ - 

 

 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไม่อาจด าเนินการได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐนั้นพ้นจากต าแหน่ง 
 

 มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือท่ีจะออกใช้บังคับ
ต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท า
ท่ีมีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ 
ให้ประกาศ ค าส่ัง การกระท า ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ ค าส่ัง หรือ 
การกระท านั้น เป็นประกาศ ค าส่ัง การกระท า หรือการปฏิบัติ ท่ีชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ 
ต่อไป การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือค าสั่งดังกล่าว ให้กระท า
เป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือค าสั่งท่ีมีลักษณะเป็นการใช้อ านาจ
ทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท าโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 
 บรรดาการใด ๆ ท่ีได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๕๙ ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมท้ังการกระท า 
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและการกระท านั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 
 
 ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
  นายกรัฐมนตรี 

การนิรโทษกรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายก าหนดการ  
พระราชพิธีประกาศใช ้

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระส าคัญของ 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



 
 

(๓) 
 

สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐* 
----------------------- 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็น
รัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี ๒๐ ของประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ 
มีผลใช้บังคับวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ มีเจตนารมณ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.  ใช้เป็นหลักในการปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดท ากฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น  
 ๒.  ก าหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครอง
ประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร 
ให้เหมาะสม 
 ๓.  การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เท่ียงธรรม
และมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม  
 ๔.  การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพ
เป็นหลัก การจ ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น  แต่การใช้สิทธิเสรีภาพ
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม  
 ๕.  การก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้
ประชาชนมีหน้าท่ีต่อรัฐ  

                                           

 
*เรียบเรียงจาก “ค าอธิบายสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ” จัดท าโดย

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เล่มที่ ๑.  



 
 
 
 

(๔) 
 

 ๖.  การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบท่ีเข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลเข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อ านาจตาม
อ าเภอใจ  
 ๗.  การก าหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ๘. การก าหนดกลไกต่าง ๆ  ตามแนวทางท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบุไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ  
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะ 
จะได้ก าหนดนโยบายและวิธีด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป  
 ๙.  สร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ท่ีส าคัญและจ าเป็น
อย่างร่วมมือร่วมใจกัน รวมตลอดท้ังการลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้
ประเทศมีความสงบสุขบนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง 
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๑๖ หมวด มีจ านวน ๒๗๙ มาตรา 
โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด ๑ บททั่วไป  
(มาตรา ๑ – ๕) 

___________________ 
 
๑. รูปแบบของรัฐ 
 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 
(มาตรา ๑) 
 
๒. รูปแบบการปกครอง 
 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (มาตรา ๒) 



 
 
 
 

(๕) 
 

๓. ที่มาและผู้ใช้อ านาจอธิปไตย  
 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรง 
เป็นประมุขทรงใช้อ านาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง) 
 
๔. หลักการใช้อ านาจอธิปไตย 
 องค์กรผู้ ใช้อ านาจอธิปไตย ได้แก่  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี  ศาล  
องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ
ความผาสุกของประชาชนโดยรวม (มาตรา ๓ วรรคสอง) 
 
๕. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค 
 ๑.  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง) 
 ๒.  ปวงชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
(มาตรา ๔ วรรคสอง) 
 
๖. หลักความเป็นกฎหมายสูงสูดของรัฐธรรมนูญ 
 ๑. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของ
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ 
บทบัญญัติหรือการกระท านั้น ใช้บังคับมิได้ (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) 
  ๒.  ในกรณีท่ีไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด  
ให้กระท าการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (มาตรา ๕  
วรรคสอง) 

 



 
 
 
 

(๖) 
 

หมวด ๒ พระมหากษตัริย์ 
(มาตรา ๖ – ๒๔) 

___________________ 
 
  ๑. คงหลักการส าคัญเดิมไว้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
 ๒. ปรับปรุงหลักการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อบรรเทาพระราชภาระ โดยบัญญัติเพิ่มเติมว่า 
พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระท าการถวายสัตย์ปฏิญาณ
ต่อพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้ และในระหว่าง 
ท่ียังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ผู้ซึ่งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าท่ีท่ีจ าเป็นไปพลางก่อนได้ (มาตรา ๒๔)  
 

หมวด ๓ สิทธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทย 
(มาตรา ๒๕ – ๔๙) 

___________________ 
 
  ๑.  บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย การนับถือศาสนา  
ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ครอบครัว เคหสถาน การแสดงความคิดเห็น
โดยวิธีการต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารถึงกัน เสรีภาพในทางวิชาการ การเดินทาง
และการเลือกถิ่นท่ีอยู่  การประกอบอาชีพ การมีสิทธิในทรัพย์ สินและ 
การสืบมรดก การเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะท่ีอยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ การร้องทุกข์ การฟ้องหน่วยงานของรัฐ การรวมตัวกัน 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชุมชน สมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ฯลฯ  
การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
และการจัดตั้งพรรคการเมือง 



 
 
 
 

(๗) 
 

 ๒.  บุคคลผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ผู้เป็นมารดาย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐท้ังก่อนและหลัง
การคลอดบุตร ผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การด ารงชีพ 
และบุคคลผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ (มาตรา ๔๗, ๔๘) 
  ๓.  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ 
(มาตรา ๓๕) 
  ๔. บุคคลและชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี   
ศิลปะ วัฒนธรรม รวมท้ังอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
มีสิทธิจัดระบบสวัสดิการชุมชน มีสิทธิเสนอความเห็นให้หน่วยงานของรัฐ
กระท าการหรือไม่กระท าการเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน รวมท้ัง 
มีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๔๑, ๔๓) 
 ๕.  บุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค 
เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรเหล่านี้สามารถรวมกัน
จัดตั้งเป็นองค์กรใหญ่เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองผู้บริโภคได้ (มาตรา ๔๖) 
 ๖. นอกจากสิทธิและเสรีภาพข้างต้นแล้ว การใดท่ีรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายมิได้ห้ามหรือก าหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิหรือเสรีภาพไว้ บุคคลย่อม
มีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระท าการนั้น ๆ ได้อย่างเสรี และถือว่าเป็นการกระท า
ท่ีชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (มาตรา ๒๕) 
 ๗.  ส าหรับสิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ถึงแม้จะยังมิได้มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ รัฐธรรมนูญนี้ก็รับรองว่า
บุคคลหรือชุมชนสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ทันทีตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๕ วรรคสอง) 
 ๘.  อย่างไรก็ดี เพื่อให้การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลและชุมชน
ต้องเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และบุคคลอื่น  



 
 
 
 

(๘) 
 

โดยไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพกันอย่างเกินเลยเหมือนเช่นหลายปีท่ีผ่านมาจนท า 
ให้บ้านเมืองเสียหาย รัฐธรรมนูญนี้จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิและ
เสรีภาพไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลและชุมชนต้องไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพของตน 
เกินขอบเขต กล่าวคือการใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นต้อง  
   (๑)  ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ 
   (๒)  ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคมและประชาชน และ 
  (๓) ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น (มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง) 
  ๙.  เมื่อใดก็ตามท่ีมีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเกินขอบเขต ผู้ได้รับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการนั้นสามารถใช้สิทธิทางศาลผ่าน  
“ศาลยุติธรรม” หรือ “ศาลปกครอง” เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของตน 
ท่ีถูกล่วงละเมิด รวมท้ังเพื่ อเรียกร้องค่าเสียหายได้  หรือจะฟ้องต่อ  
“ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยตรงเพื่อให้วินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้ ส าหรับบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิ
ท่ีจะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ (มาตรา ๒๕ วรรคสามและวรรคสี่) 
  ๑๐. นอกจากนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการตรากฎหมายแบบไม่มีเหตุมีผล
หรือเพื่อพวกพ้อง หรือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร 
รัฐธรรมนูญนี้จึงได้วางหลักในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า
กฎหมายท่ีจะตราขึ้นนั้นต้อง  
   (๑)  เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 
   (๒)  ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ กฎหมายนั้นต้อง 
        (๒.๑) ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม 
        (๒.๒)  ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 
เกินสมควรแก่เหตุ 



 
 
 
 

(๙) 
 

        (๒.๓)  ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล 
        (๒.๔)  ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ไว้ด้วย และ 
        (๒.๕)  มีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป (มาตรา ๒๖)  
 ๑๑. ท้ังนี้ ได้ก าหนดให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีและ
อ านาจตรวจสอบว่า การตรากฎหมายเป็นไปตามหลักทั้ง ๕ ประการข้างต้น 
หรือท่ีเรียกกันว่า “การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย” 
หรือไม่ ท้ังร่างกฎหมายท่ียังไม่มีผลใช้บังคับ และกฎหมายท่ีใช้บังคับแล้ว 
(มาตรา ๒๑๐ (๑)) 
 ๑๒. ในกรณีเป็นร่างกฎหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ 
สมาชิกวุฒิสภา หรือนายกรัฐมนตรี สามารถร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือให้วินิจฉัยได้ (มาตรา ๑๔๘) 
 ๑๓. ในกรณีเป็นกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว ประชาชนผู้เป็นคู่ความ
ในคดีอาจยกเป็นข้อต่อสู้ได้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป  
(มาตรา ๒๑๒) 

 
หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

(มาตรา ๕๐) 
___________________ 

 
 ปวงชนชาวไทยมิได้มีแต่เฉพาะสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวข้างต้น  
แต่ต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวม ดังต่อไปนี้ด้วย 
(มาตรา ๕๐)  
  ๑. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 
 
 
 

(๑๐) 
 

   ๒.  ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ 
รวมตลอดท้ังสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความร่วมมือในการบรรเทา 
สาธารณภัย 
  ๓.  ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
      ๔.  เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
       ๕.  รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
       ๖.  เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระท า
การใดท่ีอาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
        ๗.  ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 
       ๘.  ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์  และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรม 
      ๙.  เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
       ๑๐. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
 

หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
(มาตรา ๕๑ – ๖๓) 

___________________ 
 
 รัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้ “รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน” ด้วย เพื่อให้รัฐ
ต้องด าเนินการในเรื่องท่ีก าหนดให้แก่ประชาชน “ทุกคน” หรือ “ทุกชุมชน” 
เป็นการท่ัวไป โดยท่ีประชาชนแต่ละคนหรือแต่ละชุมชน “ไม่ต้องใช้สิทธิ 
ร้องขอ” ต่อไป ถ้ารัฐไม่กระท าตามหน้าท่ี ก็จะเป็นกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ หรือถ้ากระท าหน้าท่ีไม่ดี ประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิติดตาม
และเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดให้
ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นได้ (มาตรา ๕๑) 



 
 
 
 

(๑๑) 
 

 หน้าท่ีของรัฐมีดังนี้ 
  ๑.  พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย  
บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย ความมั่นคงแห่งชาติ 
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา ๕๒) 
   ๒.  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(มาตรา ๕๓) 
  ๓.  จัดให้เด็กเล็ก (๒ ขวบ จนถึงเข้าอนุบาล) ได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาลเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมวัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การจัดให้เด็กทุกคนเร่ิมต้น 
ในวัยท่ีจะพัฒนาได้เช่นนี้จะท าให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอยู่ในชนบทหรือ
ในเมืองจะมีโอกาสในการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน (มาตรา ๕๔ วรรคสอง) 
       ๔.  จัดให้เด็กได้รับการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
(อนุบาล ๑ ถึง ม. ๓ รวม ๑๒ ปี) โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง) 
     ๕.  การศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น  
รัฐจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายทุกระดับเพียงใดก็ได้ ไม่มีอะไรในรัฐธรรมนูญห้ามไว้ 
(มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง) 
  ๖.  เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชน 
ทุกคนได้รับการศึกษาตามความต้องการของแต่ละคนซึ่งมีความชอบหรือ 
ความถนัดแตกต่างกันไป ถ้ารัฐมีก าลังเงินรัฐจะจัดโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายก็ได้  
ถ้ารัฐไม่สามารถจัดให้ทุกคนได้ รัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐมีกองทุนช่วยสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ขาดแคลนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาระหว่าง 
ผู้มีกับผู้ไม่มีทุนทรัพย์ ด้วยวิธีนี้ทุกคนท่ีประสงค์จะศึกษามีโอกาสเท่าเทียมกัน 
(มาตรา ๕๔ วรรคห้าและวรรคหก) 
  ๗.  การศึกษาทุกระดับนั้น ต้องสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัยและ
ภูมิใจในชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  



 
 
 
 

(๑๒) 
 

ชุมชนสังคม และประเทศชาติ และมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคตด้วย (มาตรา ๕๔ วรรคสี่) 
  ๘. รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังต้องพัฒนา 
การบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
(มาตรา ๕๕) 
 ๙.  รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
(มาตรา ๕๖) 
  ๑๐. รัฐต้องคุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยร่วมกับประชาชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 
และต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด (มาตรา ๕๗ (๒)) 
  ๑๑. รัฐต้องอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และ
ต้องจัดให้มีพื้นท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิ
และมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย (มาตรา ๕๗ (๑)) 
 ๑๒. ถ้าการด าเนินการใด ๆ ของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ ใด
ด าเนินการ อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและ



 
 
 
 

(๑๓) 
 

ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรง รัฐต้อง
ด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน (EHIA) และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังชุมชนและประชาชนท่ีเกี่ยวข้องก่อน และต้อง
น ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตด้วย ถ้ามีผลกระทบ
เกิดขึ้น รัฐต้องเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ประชาชน
หรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม และโดยไม่ชักช้า (มาตรา ๕๘) 
  ๑๓. รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครอง
ของราชการท่ีมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของ 
ทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และต้องท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารท่ีว่านั้นได้โดยสะดวก เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส 
ประชาชนตรวจสอบได้โดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและระงับ
ยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๕๙) 
     ๑๔. รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรของ
ดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชน โดยการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด 
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดท้ังการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์ 
ในการใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย (มาตรา ๖๐) 
      ๑๕.  รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภคและต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพราะประชาชนทุกคนเป็นผูบ้ริโภค (มาตรา ๖๑) 
      ๑๖.  รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ 
มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง



 
 
 
 

(๑๔) 
 

ของรัฐและมีระบบภาษีท่ีเป็นธรรม โดยกฏหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการทางการคลัง
และงบประมาณของรัฐ การก าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่าย 
ท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและ
เงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ (มาตรา ๖๒) 
 ๑๗.  รัฐต้องใช้มาตรการและกลไกเพื่อขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการทุกรูปแบบ และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ (มาตรา ๖๓) 
 

หมวดที่ ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
(มาตรา ๖๔ – ๗๘) 

___________________ 
 
    ๑.  หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐมีไว้เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการ
ตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริการราชการแผ่นดิน (มาตรา ๖๔) 
 ๒.  จัดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยยุทธศาสตร์ชาติจะก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) ของชาติ และแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ท่ีประชาชน 
ทุกภาคส่วนและรัฐเห็นดีเห็นงามร่วมกัน และร่วมมือกันในทุกทางเพื่อเป็นพลัง
ในการช่วยกันท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของชาติในระยะยาว 
เหมือนชาติอื่น ๆ มีตัวชี้วัดความคืบหน้าในการด าเนินการและความส าเร็จ 
ท่ีชัดเจนและเป็นสากล โดยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องเป็นไปตามท่ี 



 
 
 
 

(๑๕) 
 

กฎหมายบัญญัติ  และประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมแสดง 
ความคิดเห็นด้วย (มาตรา ๖๕) 
    ๓.  ส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค 
ในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  
ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ 
ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ (มาตรา ๖๖) 
 ๔. จัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่ เลือกปฏิบัติ  และให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 
(มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง) 
   ๕.  มีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม  
ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยเคร่งครัดปราศจากการแทรกแซงหรือ
ครอบง าใด ๆ (มาตรา ๖๘ วรรคสอง) 
 ๖.  ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีจ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้
หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับ 
ความเสียหายในคดีอาญาตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๖๘ วรรคสาม) 
  ๗. อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น โดยใน 
การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทย 
ส่วนใหญ่นับถือมาช้านานนั้น รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและ 
การเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิตใจ
และปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลาย
พระพุทธศาสนาในทุกกรณี และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินมาตรการหรือกลไกป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนา
ดังกล่าวด้วย (มาตรา ๖๗) 



 
 
 
 

(๑๖) 
 

 ๘. จัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลปวิทยาการให้เกิด
ความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้าง
ความสามารถของคนในชาติ (มาตรา ๖๙) 
 ๙.  ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มี
สิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตาม 
ความสมัครใจได้อย่างสงบสุขและไม่ถูกรบกวน แต่ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ  
หรือสุขภาพอนามัย (มาตรา ๗๐) 
  ๑๐. ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานท่ีส าคัญของสังคม จัดให้มี ท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม ส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจ
เข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน รวมท้ังพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็นพลเมืองท่ีดี   
มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น (มาตรา ๗๑) 
  ๑๑.  ให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ 
ผู้ยากไร้ ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคล
ดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และให้การบ าบัด 
ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว (มาตรา ๗๑ วรรคสาม) 
 ๑๒.  จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมโดยค านึงถึงความจ าเป็นและ
ความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล (มาตรา ๗๑ 
วรรคสี่) 
     ๑๓. วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นท่ี
และศักยภาพของท่ีดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่ งยืน และจัดให้มี 
การวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี (มาตรา ๗๒ (๑) และ (๒)) 



 
 
 
 

(๑๗) 
 

 ๑๔.  มีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อให้ประชาชนสามารถ 
มีท่ีท ากินได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม (มาตรา ๗๒ (๓)) 
 ๑๕.  จัดให้มีทรัพยากรน้ าท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน รวมท้ังการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การอ่ืน (มาตรา ๗๒ (๔)) 
  ๑๖. จัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย 
โดยใช้ต้นทุนต่ า และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ยากไร้ให้มี ท่ีดินท ากินโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอื่นใดท่ีเหมาะสม  
(มาตรา ๗๓) 
 ๑๗.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานโดยเหมาะสม
กับศักยภาพและวัย มีงานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัย 
และมีสุขอนามัยท่ีดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และ 
สิทธิประโยชน์อื่นท่ีเหมาะสมแก่การด ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออม 
เพื่อการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างานหรือยามชรานั่นเอง รวมท้ังจัดให้มีระบบ
แรงงานสัมพันธ์ท่ีทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (มาตรา ๗๔) 
 ๑๘.  จัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และยั่งยืน 
(Inclusive and Sustainable Growth) อันเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีเป็น
สากล สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับโลก แทนการมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรี 
ท่ีมือใครยาวสาวได้สาวเอา มุ่งขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม และ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 
โดยรัฐต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา 
ด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน ไม่ใช่มุ่งพัฒนา
ความเจริญทางวัตถุเป็นหลักอย่างเช่นท่ีผ่าน ๆ มา (มาตรา ๗๕)  



 
 
 
 

(๑๘) 
 

 ๑๙.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่
กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการ
สาธารณะ (มาตรา ๗๕ วรรคสอง) 
 ๒๐. ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบ
สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 
ของประชาชนและชุมชน (มาตรา ๗๕ วรรคสาม) 
 ๒๑. พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินท้ังราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันเพื่อให้ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมท้ัง
พัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง) 
 ๒๒. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม และต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ 
โดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือการแต่งตั้ง 
โยกย้าย หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ (มาตรา ๗๖ 
วรรคสอง) 
 ๒๓. จัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายท่ีหมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพท่ีไม่จ าเป็นโดยเร็ว เพื่อไม่ให้
เป็นภาระแก่ประชาชน ท้ังต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งมีระบบการวิเคราะห์หรือตรวจสอบความจ าเป็นท่ีจะต้องมีกฎหมาย 
และมีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกฉบับเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้



 
 
 
 

(๑๙) 
 

กฎหมายมีกลไกหรือมาตรการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลาและพึงใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น ก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ชัดเจน และก าหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง (มาตรา ๗๗)  
 ๒๔. ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการ
สาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจ 
ทางการเมือง และการอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน  
(มาตรา ๗๘) 
 

หมวด ๗ รัฐสภา 
(มาตรา ๗๙ – ๑๕๗) 
___________________ 

 
๑. ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  
  ๑.  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย ส.ส. เขต ๔๐๐ คน และ ส.ส. 
บัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน รวม ๕๐๐ คน (มาตรา ๘๓)* 
  ๒.  ส.ส. มีวาระ ๔ ปี (มาตรา ๙๙) 
  ๓.  ส.ส. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ (มาตรา ๘๕) 
 ๔.  ให้ผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี ในวันเลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้งได้ ซึ่งเป็น
การขยายสิทธิจากเดิมในอดีตท่ีต้องมีอายุครบ ๑๘ ปี ในวันท่ี ๑ มกราคมของปี
ท่ีมีการเลือกตั้ง (มาตรา ๙๕ (๒)) 

                                           
  *

 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๗๖ ก หน้า ๑  
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔. 



 
 
 
 

(๒๐) 
 

  ๕.  การเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ โดยแบ่งเป็นบัตรเลือกตั้ง 
ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ* 
 ๖.  การก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 
๕๐๐ คน โดยมี ส.ส. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน  
๓๕๐ คน และ ส.ส. ซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวน ๑๕๐ คน 
เป็นจ านวนท่ีไม่สอดคล้องต่อจ านวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง  ดังนั้น 
การแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มจ านวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นจ านวน 
๔๐๐ คน ก็จะท าให้การดูแลปัญหาของประชาชนมีความใกล้ชิดและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมท้ังจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการ
ค านวณคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีหลักเกณฑ์
ท่ีชัดเจนและเป็นธรรมต่อพรรคการเมืองและต้องเคารพหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง
ของประชาชน กอปรกับการให้มีบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ
ในการเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 
ย่อมท าให้ประชาชนได้ใช้เจตจ านงในการเลือกตั้งท่ีสอดคล้องกับความ 
เป็นจริงมากย่ิงขึ้น* 
 
๒. ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.  
        บุคคลดังต่อไปนี้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
(มาตรา ๙๘) 
      ๑.  ติดยาเสพติดให้โทษ 
  ๒.  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
       ๓.  เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 

                                           
  *

 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๗๖ ก หน้า ๑  
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔. 



 
 
 
 

(๒๑) 
 

  ๔.  เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
       ๕.  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุด 
แล้วหรือไม ่
       ๖.  อยู่ระหว่างถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว หรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามค าพิพากษาหรือตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
       ๗.  ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 ๘.  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       ๙.  เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ 
 ๑๐. เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือกระท าความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       ๑๑. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ท่ีกระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมาย
ว่าด้วยยาเสพติดในฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
       ๑๒. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริต 
ในการเลือกตั้ง 



 
 
 
 

(๒๒) 
 

  ๑๓. เป็นข้าราชการซึ่ งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจาก
ข้าราชการการเมือง 
  ๑๔. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   ๑๕. เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงยังไม่เกินสองป ี
   ๑๖. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
   ๑๗. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
   ๑๘. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
๓. หน้าที่ของ ส.ส. 
 ๑.  พิจารณาร่างกฎหมาย 
  ๒.  ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
  ๓.  ในปีหนึ่งรัฐสภามีสมัยประชุมสามัญ ๒ สมัย สมัยละไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ วัน (มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง)  
    ๔. ส.ส. จ านวน ๑ ใน ๕ สามารถเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือท้ังคณะได้ (เดิมเปิดอภิปรายท้ังคณะไม่ได้) แต่ให้
ท าได้เพียงปีละครั้งเพื่อไม่ให้ฝ่ายค้านใช้เป็นช่องทางในการขัดขวางการท างาน
ของรัฐบาล (มาตรา ๑๕๑) 
  ๕.  ส.ส. จ านวน ๑ ใน ๑๐ สามารถเสนอญัตติเพื่อขอให้เปิดอภิปราย
ท่ัวไปโดยไม่มีการลงมติเพ่ือเป็นช่องทางให้สามารถตรวจสอบการท างานของ
รัฐบาลได้ (มาตรา ๑๕๒) 
    ๖.  เพื่อให้รัฐสภาเป็นเวทีในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองอย่างแท้จริง 
ถ้าผู้น าฝ่ายค้านเห็นว่ามีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ ซึ่งการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีจะเป็น



 
 
 
 

(๒๓) 
 

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้น าฝ่ายค้านจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา
ขอให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ คณะรัฐมนตรี
มีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุม แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาท่ีอภิปรายมิได้  
วิธีประชุมให้ประชุมลับ เพราะต้องการให้ฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายรับผิดชอบ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาติ ไม่ใช่ใช้การถ่ายทอดสดเพื่อประโยชน์ในการ 
หาเสียงและโจมตีกันไปมา ซึ่งมีแต่จะสร้างความแตกแยกเหมือนเช่นท่ี 
ผ่าน ๆ มา (มาตรา ๑๕๕) 
 ๗. ในเรื่องงบประมาณ ส.ส. จะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติตัดลดรายจ่ายได้ 
เว้นแต่รายการ (๑) ส่งใช้ต้นเงินกู้ (๒) ส่งใช้ดอกเบี้ยเงินกู้ (๓) ใช้จ่ายตามท่ี
กฎหมายก าหนด (มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง) 
 ๘.  ห้าม ส.ส. แปรญัตติหรือกระท าการด้วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให้ตน 
มีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่าย (งบ ส.ส.) ถ้ามีการกระท าดังกล่าว ส.ส. 
จ านวน ๑ ใน ๑๐ อาจเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ
ความเห็นดังกล่าว ถ้าวินิจฉัยว่ามีการกระท าดังกล่าวให้การเสนอ การแปรญัตติ 
หรือการกระท าดังกล่าวนั้นไม่มีผล และให้ ส.ส. นั้นพ้นจากสมาชิกภาพนับแต่
วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
หากรัฐมนตรีกระท าการดังกล่าวเสียเอง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
ท้ังคณะ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีผู้กระท าการหรือ 
ไม่ยับยั้งการกระท านั้น ท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องชดใช้เงินคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย 
โดยมีอายุความ ๒๐ ปี (มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง วรรคสามและวรรคห้า) 
 
 
 
 



 
 
 
 

(๒๔) 
 

๔. ความจ าเป็นในการมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
      ๑.  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ส.ว. ถูกสร้างขึ้น 
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแก่ ส.ส. ท่ีมาจากการเลือกตั้งในพื้นท่ี แต่เนื่องจากสมัยนั้น
การศึกษาของประชาชนยังไม่ท่ัวถึงและการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตย
เกิดขึ้นรวดเร็วมาก ส.ส. ส่วนใหญ่จึงยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและในการตรากฎหมาย จึงมีการสร้าง ส.ว. ขึ้นเพ่ือ
เป็น “สภาพี่เลี้ยง” ของ ส.ส. โดยจะแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ  
 ๒.  ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงท่ีมาของ ส.ว. จาก ส.ว. แต่งตั้ง เป็น 
ส.ว. เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เช่นเดียวกับ ส.ส. แต่การเลือกตั้ง ส.ว. 
โดยตรงนี้เองท่ีท าให้ ส.ว. ต้องอิงกับระบบการเมืองเพื่อประโยชน์ในการ 
หาเสียงเลือกตั้ง แต่ในการเลือกตั้ง ส.ว. ท่ีผ่านมาได้ก าหนดให้จังหวัดเป็น 
เขตเลือกตั้ง จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีผู้สมัคร ส.ว. จะหาเสียงได้ท่ัวท้ังจังหวัด ผู้สมัคร 
ส.ว. จึงต้องยึดโยงกับพรรคการเมืองเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้ง นอกจากนี้ 
รัฐธรรมนูญท่ีผ่านมาได้ให้อ านาจแก่ ส.ว. ในการ “ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง” ด้วย ท้ัง ๆ ท่ี ส.ว. มีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกับ 
ส.ส. ดังนั้น จึงไม่ยากท่ีฝ่ายการเมืองจะ “ครอบง า” ส.ว. เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็น
การยากท่ี ส.ว. จะมีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  ๓.  แม้หลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมาของ ส.ว. โดยใช้ 
ระบบผสม กล่าวคือ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนส่วนหนึ่ง  
กับ ส.ว. สรรหาอีกส่วนหนึ่ง ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเดิม กลับเพิ่มปัญหาใหม่เข้าไปอีก 
เพราะ ส.ว. เลือกตั้ง ยังคงอิงกับระบบการเมือง ส่วน ส.ว. สรรหาก็ถูกโจมตี
ว่าไม่มีความยึดโยงกับประชาชน การท างานของ ส.ว. อันมีท่ีมาแตกต่างกัน
จึงขาดความเป็นเอกภาพมากกว่าเดิม  
 ๔.  อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญนี้เห็นว่า ส.ว. ยังคงมีความส าคัญส าหรับ
ประเทศไทย แต่มิใช่ในฐานะสภาพี่เลี้ยงอย่างเดิม หากแต่เป็น “สภาเติมเต็ม 
หรือสภาพลเมือง” หรือสภาท่ีประชาชนสามารถเข้าไปท าหน้าท่ีด้านนิติบัญญัติ



 
 
 
 

(๒๕) 
 

ได้โดยตรง อันจะช่วยให้พิจารณาร่างกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของ ส.ส. 
ให้รอบคอบและรอบด้านมากยิ่งขึ้นตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการตรากฎหมาย เพราะ ส.ส. เป็นตัวแทนพื้นท่ีและเป็นตัวแทนพรรค  
การพิจารณาร่างกฎหมายจึงยังขาดมุมมองของภาคส่วนอื่นท่ีหลากหลาย
ของสังคมอันจะท าให้กฎหมายต่าง ๆ มีความรอบคอบมากขึ้น 
 ๕.  นอกจากนี้ การให้อ านาจ ส.ว. ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองพ้นจากต าแหน่งนั้น ในอดีตท่ีผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นต้นเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ฝ่ายการเมืองท่ีไม่สุจริตพยายามเข้าแทรกแซง ส.ว. ในรูปแบบ
ต่าง ๆ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมิได้ก าหนดให้ ส.ว. มีอ านาจถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองอีกต่อไป  
 
๕. ระบบการได้มาซึ่ง ส.ว. 
 ๑.  วุฒิสภาประกอบด้วย ส.ว. จ านวน ๒๐๐ คน (มาตรา ๑๐๗) 
       ๒.  เดิมการได้มาซึ่ง ส.ว. ใช้ระบบการเลือกตั้งโดยตรงกับการสรรหา
แต่มีปัญหามาก เพราะ ส.ว. ท่ีมาจากการเลือกตั้งเกือบท้ังหมดจะอิงกับ 
พรรคการเมืองเพราะต้องหาเสียง ต้องใช้หัวคะแนน การเมืองแทรกแซงได้  
แต่ถ้า ส.ว. มาจากการสรรหาก็ถูกกล่าวหาว่าขาดความยึดโยงกับประชาชน  
 ๓.  ดังนั้นรัฐธรรมนูญนี้จึงเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. โดยให้มาจาก
การเลือกกันเองของประชาชนพลเมืองผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ หรือมีสถานะต่าง ๆ เช่น ผู้พิการ ฯลฯ หรือเคยท างาน 
ในด้านต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนท่ีหลากหลายของสังคม (All walks of life) 
(มาตรา ๑๐๗) 
 ๔.  วิธีการเลือก ส.ว. เช่นนี้ “เปิดกว้าง” ให้ประชาชนพลเมืองทุกคน
ซึ่งมีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการเลือกได้โดยสะดวก เพ่ือเปิดช่องให้ประชาชน
เข้ามา “มีส่วนร่วมโดยตรง” ในการใช้อ านาจอธิปไตย แล้วให้ผู้สมัคร 



 
 
 
 

(๒๖) 
 

แต่ละด้านเลือกกันเองให้ได้ ๒๐๐ คน โดยให้เลือกไขว้กลุ่มกัน ท้ังนี้   
เพ่ือป้องกันการฮั้วกันท้ังในระดับอ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 
 
๖. หน้าที่ของ ส.ว. 
  ๑.  วุฒิสภาไม่ใช่สภาพี่เล้ียงของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดิม หากแต่
เป็น “สภาเติมเต็ม” โดยจะช่วยพิจารณาร่างกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของ 
ส.ส. ให้รอบด้าน เพราะเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือ
เคยท างานในด้านต่าง ๆ จากภาคส่วนท่ีหลากหลายของสังคม 
 ๒.  วุฒิสภามีอ านาจเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ 
 

หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี 
(มาตรา ๑๕๘ – ๑๘๓) 
___________________ 

 
๑. ที่มาของนายกรัฐมนตรี 
  ๑. ในการหาเสียงเลือกตั้งท่ัวไป พรรคการเมืองต้องแจ้งชื่อผู้ ท่ี
พรรคการเมืองจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ด้วย จ านวนพรรคละไม่เกิน ๓ รายชื่อ และในการหาเสียงต้อง
ประกาศให้ประชาชนทราบรายชื่อดังกล่าวด้วย (มาตรา ๘๘) 
 ๒.  รายชื่อท่ีเสนอ พรรคการเมืองเป็นผู้คัดเลือกและเสนอ จะเสนอ
จากผู้เป็นหรือไม่เป็นสมาชิกพรรคก็ได้ และจะเป็น ส.ส. หรือไม่ก็ได้ ถือเป็น
เอกสิทธิ์ของพรรคการเมืองท่ีจะตัดสินใจ และพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบ 
ต่อสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนในการตัดสินใจนั้น  



 
 
 
 

(๒๗) 
 

 ๓. ท่ีผ่ านมาประชาชนไม่มีสิทธิรู้ ล่ วงหน้าว่ าใครจะมาเป็น
นายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญนี้จึงก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิท่ีจะรับรู้ด้วยว่า
พรรคการเมืองท่ีตนจะตัดสินใจสนับสนุนนั้นมีจุดยืนอย่างไร จะเสนอใคร
เป็นนายกรัฐมนตรี  
 ๔.  บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามท่ีจะเป็นรัฐมนตรี ท้ังต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการ
เสนอชื่อ และไม่เคยท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง
คราวนั้น หากการเสนอชื่อบุคคลใดท่ีมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น (มาตรา ๘๙) 
 ๕.  ส.ส. เป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีจากรายชื่อในบัญชีของพรรคการเมือง 
ร่วมรัฐบาลท่ีมีสมาชิกได้รับเลือกเป็น ส.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ 
จ านวน ส.ส. ท้ังหมด (อย่างน้อย ๒๕ คน) (มาตรา ๑๕๙) 
 
๒. คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
  ๑.  ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน  
๓๕ คน (มาตรา ๑๕๘) 
 ๒.  จะเป็น ส.ส. หรือไม่ก็ได้  
  ๓.  ครม. ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน 
เข้ารับหน้าท่ี โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ (มาตรา ๑๖๒) 
  ๔.  นโยบายของ ครม. ต้องสอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบาย
แห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ 
(มาตรา ๑๖๒) 
 ๕.  ในการบริหารราชการแผ่นดิน ครม. ต้องด าเนินการตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ด้วย 



 
 
 
 

(๒๘) 
 

  (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย และ
มีความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 
  (๒) รักษาวินัยในกิจการท่ีเกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด   
   (๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
              (๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม 
ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน (มาตรา ๑๖๔ วรรคหนึ่ง) 
 ๖.  รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องท่ีอยู่ในหน้าท่ี
และอ านาจของตน รวมท้ังต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการก าหนด
นโยบายและการด าเนินการตามนโยบายของ ครม. (มาตรา ๑๖๔ วรรคสอง) 
  ๗.  ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินท่ี 
ครม. เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของ ส.ส. และ ส.ว. นายกรัฐมนตรีจะขอให้
ประธานรัฐสภาเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยจะลงมติ 
ในปัญหาท่ีอภิปรายมิได้ (มาตรา ๑๖๕) 
       ๘.  ครม. อาจจัดให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใด ๆ อันมิใช่เรื่อง
ท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลได้
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๑๖๖) 
 ๙. หนังสือสัญญาใดท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นท่ี
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศ
อย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา โดยรัฐสภาต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ (มาตรา ๑๗๘) 
 



 
 
 
 

(๒๙) 
 

หมวด ๙ การขัดกันแหง่ผลประโยชน ์
(มาตรา ๑๘๔ – ๑๘๗) 
___________________ 

 
 ๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและรัฐมนตรีต้อง 
ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 
อาทิ ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่รับหรือ
แทรกแซงหรือก้าวกายการสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็น 
การขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนโดยมิชอบ (มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง) 
 ๒.  ข้อห้ามเกี่ยวกับการกระท าการใด ๆ  อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ให้น ามาใช้บังคับแก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
สมาชิกวุฒิสภาและบุคคลอื่ นซึ่ งมิ ใช่คู่ สมรสและบุตรของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นท่ีด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้  
ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาด้วย (มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม) 
 

หมวด ๑๐ ศาล 
(มาตรา ๑๘๘ – ๑๙๙) 
___________________ 

 
 ๑.  ศาลประกอบด้วย ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร 



 
 
 
 

(๓๐) 
 

 ๒.  รัฐธรรมนูญนี้รับรองว่าผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระ 
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งต้อง 
ให้เป็นไปโดยรวดเรว็ เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง (มาตรา ๑๘๘) 
 ๓.  วางหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการว่า 
เงินเดือนและการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาหรือตุลาการต้องมี
ความเป็นอิสระและด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ (มาตรา ๑๙๓) 
 

หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา ๒๐๐ – ๒๑๔) 
___________________ 

 
  ๑.  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีจ านวน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา (มาตรา ๒๐๐)  
 ๒.  มาจากผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ๓ คน ตุลาการ 
ศาลปกครองสูงสุด ๒ คน ศาสตราจารย์สาขานิติศาสตร์ ๑ คน ศาสตราจารย์
สาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ๑ คน ผู้มีประสบการณ์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินระดับอธิบดีขึ้นไป ๒ คน 
 ๓.  มีวาระ ๗ ปี และด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว (มาตรา ๒๐๗) 
 ๔.  ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
  (๑) วินิ จฉั ยความชอบด้ วยรั ฐธรรมนูญของกฎหมายหรือ 
ร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมาย (มาตรา ๑๔๘ – ๑๔๙, มาตรา ๒๑๒,  
มาตรา ๒๓๑ (๑), มาตรา ๒๕๖ (๙)) 
  (๒) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๐ (๒)) 



 
 
 
 

(๓๑) 
 

   (๓) วินิจฉัยการกระท าอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (มาตรา ๔๙) 
   (๔) วินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ส. และ ส.ว. และ 
การสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรี (มาตรา ๘๒, มาตรา ๑๗๐) 
  (๕)  วินิจฉัยการกระท าอันเป็นการแปรญัตติกฎหมายงบประมาณ 
ท่ีต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๔๔ วรรคสาม) 
   (๖)  วินิฉัยว่าร่างกฎหมายท่ีเสนอใหม่มีหลักการซ้ ากับร่างกฎหมาย
ท่ีถูกยับยั้งหรือไม่ (มาตรา ๑๓๙ วรรคสอง) 
   (๗)  วินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางหรือไม่ 
(มาตรา ๑๗๘ วรรคห้า) 
   (๘)  วินิจฉัยว่าบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรรมนูญ
คุ้มครองไว้หรือไม่ (มาตรา ๒๑๓) 
  (๙)  วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการตราพระราชก าหนด 
(มาตรา ๑๗๓) 
 ๕. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ปปช.) เหมือนกับองค์กรอื่น ๆ 
(มาตรา ๒๓๔) 
 

หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ 
(มาตรา ๒๑๕ – ๒๔๗) 
___________________ 

 
  ๑.  องค์กรอิสระมี ๕ องค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 



 
 
 
 

(๓๒) 
 

การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๒.  องค์กรอิสระเป็นองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อด าเนินการหรือตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย (มาตรา ๒๑๕) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศด าเนินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต และโปร่งใส 
มิใช่องค์กรท่ีตั้งขึ้นเพื่อจ้องจับผิดรัฐบาลหรือนักการเมืองเหมือนอย่างท่ีเข้าใจ
คลาดเคลื่อนกันมาโดยตลอด และร่วมกันก าหนด “มาตรฐานทางจริยธรรม”  
ท่ีจะน าไปใช้บังคับแก่ ส.ส. ส.ว. และรัฐมนตรีด้วย (มาตรา ๒๑๙) 
  ๓.  การใช้อ านาจ การปฏิบัติหน้าท่ี และการใช้ดุลพินิจขององค์กร
อิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติท้ังปวง 
(มาตรา ๒๑๕ วรรคสอง) 
 ๔.  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระมาจากการสรรหาหรือคัดเลือก 
แล้วแต่กรณ ี
 ๕.  ในการสรรหาจะมีคณะกรรมการสรรหามีประธานศาลฎีกาเป็น
ประธานกรรมการ (หลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐) (มาตรา ๒๑๗, ๒๐๓) 
 ๖.  ผู้ได้รับการสรรหาต้อง (๑) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 
(๒ ) มีความรับผิดชอบสูง (๓ ) มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าท่ี   
(กล้าตัดสินใจ) และ (๔) มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม 
(Role model) 
 ๗.  ถ้าองค์กรอิสระแห่งใดไต่สวนกรณีท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของตน 
แล้วพบว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการกระท านั้นอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรอิสระแห่งอื่นด้วย ให้องค์กรอิสระนั้นส่งเรื่องให้องค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีไปพร้อม ๆ กันเพื่อบูรณาการ 
การท างานร่วมกัน (มาตรา ๒๒๑) 



 
 
 
 

(๓๓) 
 

 ๘. องค์กรอิสระแต่ละแห่งมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการ
โดยเฉพาะ โดยให้มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ขององค์กรอิสระแต่ละแห่ง เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงานนั้น 
(มาตรา ๒๒๐) 
 

หมวด ๑๓ องค์กรอัยการ 
(มาตรา ๒๔๘) 

___________________ 
 
  รับรองความมีอยู่และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กร
อัยการ และเพ่ือให้พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างเต็มท่ี ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการแทรกแซงจาก 
ฝ่ายการเมือง มีอิสระในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปโดยรวดเร็ว
และเท่ียงธรรมเพื่ออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน (มาตรา ๒๔๘) 
 

หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(มาตรา ๒๔๙ – ๒๕๔) 
___________________ 

 
 ๑. ก าหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามวิธีการและ 
รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง) 
  ๒. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเอง 
ในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบประกอบกัน (มาตรา ๒๔๙ วรรคสอง) 



 
 
 
 

(๓๔) 
 

  ๓.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ไม่ใช่คิดถึงการหารายได้
อย่างเดียว (มาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง) 
  ๔.  รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของ
ตนเองให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างเพียงพอ (มาตรา ๒๕๐ วรรคสี่) 
 ๕.  การจัดท าบริการสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีโดยเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
โดยสอดคล้องกับรายได้ของท้องถิ่น ซึ่งต้องก าหนดขั้นตอนในการกระจายอ านาจ
ของส่วนราชการตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจ
ดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย (มาตรา ๒๕๐ วรรคสอง) 
  ๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอิสระในการบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และการเงินและการคลัง (มาตรา ๒๕๐ 
วรรคห้า) 
 ๗. การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็น
เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
(มาตรา ๒๕๐ วรรคห้า) 
 ๘.  การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๒๕๑) 
 ๙.  สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๕๒ วรรคหนึ่ง) 
 ๑๐. ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่น หรือวิธีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดส าหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แต่วิธีอื่นดังกล่าวต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วย (มาตรา ๒๕๒ วรรคสอง) 



 
 
 
 

(๓๕) 
 

 ๑๑.  ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๒๕๓) 
 ๑๒.  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นยังคงมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอ
ข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๒๕๔) 
 

หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา ๒๕๕ – ๒๕๖) 
___________________ 

 
  ๑.  ห้ามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ (มาตรา ๒๕๕) 
 ๒.  รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีเสนอ
โดยสมาชิกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐ คน (มาตรา ๒๕๖) 
 ๓.  ในกรณีเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด ๑ บทท่ัวไป หมวด ๒
พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องท่ี
เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง  ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเรื่องท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีหรืออ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ 
หรือเรื่องท่ีท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าท่ีหรืออ านาจได้ 
ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ (มาตรา ๒๕๖ (๘)) 
 
 



 
 
 
 

(๓๖) 
 

หมวด ๑๖ การปฏริูปประเทศ 
(มาตรา ๒๕๗ – ๒๖๑) 
___________________ 

 
  ๑.  ก าหนดให้ต้องมีการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม (รวมท้ังต ารวจ) 
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง  
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
   (๒)  สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
  (๓)  ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (มาตรา ๒๕๗) 
 ๒.  ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูป 
ในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดท้ัง
ผลสัมฤทธิ์ ท่ีคาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี  ท้ังนี้  ต้องจัดให้มี
กฎหมายดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
(มาตรา ๒๕๙) 
 



 
 
 
 

(๓๗) 
 

บทเฉพาะกาล 
(มาตรา ๒๖๒ – ๒๗๙) 
___________________ 

 
  ๑. รองรับสถานะขององค์กรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ว่ายังคงอยู่ต่อไปและปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการเรียกประชุมรัฐสภา
ครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี ้
 ๒.  ก าหนดให้ ส.ว. ในวาระเริ่มแรกมาจากการคัดเลือกของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านคณะกรรมการสรรหา ๑๙๔ คน ผ่านการเลือก
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ๕๐ คน และมี ส.ว. โดยต าแหน่ง ๖ คน รวม ๒๕๐ คน  
โดยให้อยู่ในต าแหน่งเพียง ๕ ปี นับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
ส าหรับอ านาจหน้าท่ีของ ส.ว. ชุดแรกนี้ มีหน้าท่ีและอ านาจเช่นเดียวกับ ส.ว. 
ท่ีมาจากการเลือกตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้มีหน้าท่ีและอ านาจติดตาม 
เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้ส าเร็จตามท่ีกฎหมายว่าด้วยแผน
และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศบัญญัติไว้ด้วย เพื่อให้การปฏิรูป
ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างแท้จริง (มาตรา ๒๖๙, ๒๗๐) 
 ๓.  ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 
(๕ ปีแรก) ร่างกฎหมายท่ีส าคัญบางประการถูกก าหนดให้ต้องพิจารณา 
ในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา ๒๗๑) 
 ๔.  รับรองความมีอยู่และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ของประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้เคยรับรองไว้แล้ว (มาตรา ๒๗๙) 



 
 
 
 

(๓๘) 
 

และบรรดาประกาศ ค าส่ังการกระท าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง 
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไป
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าท่ี 
 

_________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระบวนการจดัท าร่างรัฐธรรมนญูและกระบวนการตรารัฐธรรมนูญ 
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามบทบญัญัต ิ  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗   
  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

  กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล    
  ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  

 

  กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญตามบททั่วไป  
   ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  
 

 กระบวนการตราพระราชบญัญตัิตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนญู 
  แหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ (ในระหวา่งที่สภานิตบิัญญตั ิ
  แห่งชาตทิ าหน้าที่รฐัสภา สภาผู้แทนราษฎร และวฒุิสภา) 
 

 กระบวนการตราพระราชบญัญตัิตามหมวด ๗ รฐัสภา ส่วนที ่๔  
   บทที่ใช้แก่สภาทัง้สอง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

  ที่มาและองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร (ตามหมวด ๗ รฐัสภา  
  ส่วนที ่๒ สภาผูแ้ทนราษฎร รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
  พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
 

  ที่มาและองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร (ตามรัฐธรรมนญู 
   แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัที่ ๑) พุทธศกัราช ๒๕๖๔) 
 

 ที่มาและองค์ประกอบของวฒุิสภา (ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙  
  ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐) 
 

 ที่มาและองค์ประกอบของวฒุิสภา (ตามหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๓   
   วุฒิสภา ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 



 
 

 
 

 
 
 
 

สปช. ลงมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ (๖ ก.ย. ๕๘) 

กมธ. สิ้นสุดลง 

กรธ. จัดท ำร่ำง รธน. ให้แลว้เสร็จภำยใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง  (๑ เม.ย. ๕๙) 

คสช. แต่งตั้ง กรธ. จ ำนวน ๒๑ คน ภำยใน ๓๐ วัน 
นับแต่วนัที่คณะกรรมำธกิำรยกร่ำง รธน. สิน้สุดลง 

ร่าง รธน. 

สปช. สิ้นสุดลง   

นำยกรฐัมนตรแีต่งตั้ง สปท. จ ำนวน ๒๐๐ คน 
ภำยใน ๓๐ วันนับแต่วนัที่ สปช. สิ้นสุดลง   

เมื่อ กรธ. จัดท ำร่ำง รธน. เสร็จแลว้ ให้แจง้ ครม. และ สนช. 
เพื่อทรำบ และให้ ครม. แจ้ง กกต. ทรำบโดยเร็ว  

เพื่อจัดท ำประชำมต ิ

สนช. เสนอประเด็นอื่นใดไม่เกนิ ๑ ประเดน็ เพือ่ให้ กกต. 
จัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติเพิ่มเติม โดยรับฟัง 
ควำมคิดเห็นของ สปท. ประกอบกำรพิจำรณำ 

 

ให้ กรธ. จัดท ำค ำอธิบำยสำระส ำคัญของร่ำง รธน. โดยสรุป 
แล้วส่งให้ กกต. ภำยใน ๑๕ วัน และให้ กกต. จัดพิมพร์่ำง รธน.  
และค ำอธิบำยสำระส ำคัญโดยสรุปเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 

กกต. ประกำศก ำหนดวนัออกเสียงประชำมติไม่เร็วกว่ำ ๙๐ วัน 
แต่ไม่ช้ำกว่ำ ๑๒๐ วันนับแตว่ันถดัจำกวันที ่กรธ.  
ส่งค ำอธิบำยสำระส ำคญัของร่ำง รธน. ให้ กกต. 

ประเด็นเพ่ิมเติม 

ไม่เห็นชอบ  เห็นชอบ  
สอดคล้อง 

ประเด็น 

จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ร่ำง รธน. ตกไป   

คณะกรรมำธิกำรยกร่ำง 
รธน. จ ำนวน ๓๖ คน 

จัดท ำร่ำง รธน. ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๒๐ วนันับแตว่ันที่ได้รับควำมเห็นหรอืขอ้เสนอแนะจำก สปช. 

กระบวนการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

ลงมติ  
(๗ ส.ค. ๕๙) 

ตกไป  

เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  

กรธ. แก้ไขร่ำง รธน.  
ให้สอดคล้องประเดน็ 

ศำลรัฐธรรมนญูวินจิฉัย ไม่สอดคล้อง  สอดคล้อง 

กรธ. แก้ไขให้สอดคลอ้ง 

นำยกรฐัมนตรีส่งให้ กรธ. แก้ไขค ำปรำรภกอ่นทูลเกล้ำฯ 

นำยกรฐัมนตรแีก้ไขตำมขอ้สังเกต 

กรธ. แก้ไขค ำปรำรภ 

นำยกรฐัมนตรนี ำขึน้ทูลเกล้ำฯ 

พระรำชทำนคืน ทรงลงพระปรมำภิไธย 
ประกำศใชร้ัฐธรรมนญู 

(๖ เม.ย. ๖๐) 

พระมหำกษัตริย์
พระรำชทำนข้อสังเกต
นำยกรฐัมนตรขีอรับคืน 

ตกไป  

(๓๙) 
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบททั่วไป ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
คณะรฐัมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา  
ศาลรัฐธรรมนญู หรอืองคก์รอิสระทีเ่กี่ยวข้อง 

ส.ส. จ านวนไมน่้อยกว่า ๑ ใน ๑๐  
ของจ านวนสมาชกิทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

ไม่ขัดหรือแย้งหรือ
ตราขึน้โดยถกูต้อง 

ขัดหรือแย้งหรือตราขึน้โดยไม่ถกูตอ้ง 
และขอ้ความดังกล่าวเป็นสาระส าคญั 

ร่าง พ.ร.ป. รัฐสภา พิจารณา ๓ วาระ 
วาระที่ ๓ ตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนสมาชกิทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของรฐัสภา 

ขัดหรือแย้งแต่ไม่ใช่
ข้อสาระส าคัญ 

ศาลรัฐธรรมนญู 

ร่าง พ.ร.ป. ตกไป ข้อความนั้นตกไป 

นายกรฐัมนตรนี าร่าง พ.ร.ป. ขึ้นทูลเกล้าฯ 
เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเปน็กฎหมายได้ 

เห็นว่าร่าง พ.ร.ป. มีขอ้ความขัดหรอืแย้งตอ่รัฐธรรมนญู หรอืตราขึ้นโดยไม่ถูกตอ้งตามบทบัญญัตแิห่งรัฐธรรมนูญ 

พิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วนั 

ให้รัฐสภาส่งร่าง พ.ร.ป. ไปยังศาลฎีกา  
ศาลรัฐธรรมนญู หรอืองคก์รอิสระ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นภายใน  
๑๕ วันนับแต่วันที่ให้ความเห็นชอบ 

ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนญู หรอืองคก์รอิสระ
ที่เกี่ยวข้องพจิารณาภายใน ๑๐ วัน 

นับแต่วนัที่ไดร้ับร่าง พ.ร.ป. 

ทักท้วง ไม่ทักท้วง 

๑. มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู หรือ  
๒. ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถกูตอ้ง 
    ตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูได ้

รัฐสภาพิจารณาข้อทักท้วงให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนัที่ได้รับความเห็น 

นายกรฐัมนตรรีอไว้ ๕ วันนับแต่วนัที่ไดร้ับรา่ง พ.ร.ป. จากรัฐสภา มีกรณีส่งศาลรฐัธรรมนูญ 

นายกรฐัมนตร ี
ส.ส. ส.ว. หรือสมาชกิของทั้งสองสภารวมกนัมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐  

ของจ านวนสมาชกิทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็นต่อ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แล้วแตก่รณี 

ประธานสภาแล้วแตก่รณ ี
แจ้งนายกรฐัมนตรทีราบ 

นายกรฐัมนตรแีจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวฒุิสภาทราบ 

พิจารณาไมแ่ล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วนั  
ให้ถือว่ารฐัสภาให้ความเห็นชอบ 

หมายเหตุ  “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  
และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง  ๆได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
              ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน 
และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง) จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ไม่มีกรณีส่ง 
ศาลรัฐธรรมนญู 

(๔๑) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ๑. “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง 
   ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคสอง) 
 ๒.  ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย บุคคลดังต่อไปนี้สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติ 
   แห่งชาตใิห้ความเห็นชอบมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
    (๑) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เสนอความเห็นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
     เพื่อวินิจฉัยและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
   (๒) นายกรัฐมนตรี และแจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 
      * ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
 

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา) 

วาระที่ ๑ 
วาระที่ ๒ วาระที่ ๓ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติปรึกษารา่ง
พระราชบัญญัติ หากยืนยันตามเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ ๒ ใน ๓ 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่

ไม่ได้รับความเห็นชอบ 

ได้รับความเห็นชอบ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใช้บังคับเป็นกฎหมายได ้

พระมหากษัตริย์ทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน 
ก่อนน าขึ้นทูลเกลา้ฯ  

ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

กรณีพระมหากษัตริย ์
มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย 

พระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน  
ให้นายกรัฐมนตรีน า

พระราชบัญญัตินั้นประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายเสมือนหนึ่งวา่

พระมหากษัตริย์ทรงลง 
พระปรมาภิไธยแลว้ 

คณะรัฐมนตรี 

สมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ
จ านวนไม่น้อยกวา่ ๒๐ คน* 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อเสนอ 

(เฉพาะหมวด ๓ หรือหมวด ๕)* 

ร่างพระราชบัญญัต ิ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

รับหลักการใหพ้ิจารณาต่อไป
ต่อไป 

ไม่รับหลักการ ตกไป 

ส่งให้คณะกรรมาธิการสามัญ
หรือวิสามัญหรือกรรมาธิการ

เต็มสภาพิจารณา 

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย
และพระราชทานคืนมายัง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

หรือเมื่อพ้น ๙๐ วัน  
แล้วมิได้พระราชทานคืนมา 

จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(๔๒) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐสภาปรกึษาร่างพระราชบัญญัตินัน้ใหม ่
หากยืนยันตามเดิมดว้ยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวน 
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของทั้งสองสภา 

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย 
และพระราชทานคนืมายังรฐัสภาหรอื 

เมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา 

สภาผู้แทนราษฎรยืนยันด้วยคะแนนเสียง 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าทีม่ีอยู่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากรฐัสภา 

 

 - รอ ๑๘๐ วัน ถึงจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ 
 - หรอืรอ ๑๐ วนั ในกรณีร่างฯ เกี่ยวด้วยการเงนิ 
   ถึงยกขึ้นพิจารณาใหม่ได ้

ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนสภาผู้แทนราษฎร 

กรณีพระมหากษัตริย์มิไดท้รงลง 
พระปรมาภิไธย พระราชทาน 

คืนมาภายใน ๓๐ วนั ให้นายกรัฐมนตร ี
น าพระราชบัญญัตินัน้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ 

ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

วุฒิสภา 

วาระที่ ๑ 

รับไว้พิจารณา 
ให้พิจารณาต่อไป 

ไม่เห็นชอบดว้ยกับ
สภาผู้แทนราษฎร 

ให้ยับย้ังไว้ 
 วาระที่ ๒ 

ส่งให้คณะกรรมาธิการสามัญ 
หรือวิสามัญหรือกรรมาธิการ 
เตม็สภาพิจารณาและวุฒิสภา
พิจารณาเรียงล าดับมาตรา 

วาระที่ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัต ิ

สภาผู้แทนราษฎร 

ไม่รับหลักการ รับหลักการ 
พิจารณาตอ่ไป 

วาระที่ ๒ 

ส่งให้คณะกรรมาธกิารสามัญหรือวิสามัญ
หรือกรรมาธกิารเต็มสภาพจิารณา 
และสภาพิจารณาเรียงล าดับมาตรา 

วาระที่ ๓ 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 
 

ตกไป 

ผู้มีสิทธเิลือกตั้งจ านวนไม่นอ้ยกว่า 
๑๐,๐๐๐ คน เข้าชือ่เสนอ 

(เฉพาะหมวด ๓ หรือหมวด ๕)* 

คณะรฐัมนตร ี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๒๐ คน* 

 

ไม่เห็นชอบ 
ให้ยับย้ังไว้ 

แก้ไขเพิม่เตมิ 

เห็นชอบ 

ส่งร่างพระราชบัญญัต ิ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ 

ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 

สภาผู้แทนราษฎรเห็นเป็น 
กรณอีื่นให้ตั้งคณะกรรมาธกิาร 

ร่วมกันพจิารณาเสรจ็แล้ว 
ส่งให้สภาทั้งสองพิจารณา ทั้งสองสภา 

เห็นชอบดว้ย 

สภาใดสภาหนึ่ง 
ไม่ให้ความ 
เห็นชอบให้ 
ยับย้ังไว้ 

 

นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน 
ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 

๒๐ วัน นับแต่วันที่ 
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

พระมหากษัตริย์ทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

 

หมายเหตุ : ๑.  “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้น  
   ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคสอง) 
 ๒. ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย บุคคลดังต่อไปนี้สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความขัดหรือแย้ง 
   ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
   (๑) ส.ส. หรือ ส.ว. หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  
   เพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
   (๒) นายกรัฐมนตรี และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 
                * ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
 

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๔ บทท่ีใช้แก่สภาทั้งสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(๔๓) 

วาระที่ ๑ 



 

ที่มาและองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร  
(ตามหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขต ๑  เขต ๒   เขต ...   ผลการลงคะแนนเลอืกตั้ง 
ลงคะแนน
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 ลงคะแนน 
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 ลงคะแนน 
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 พรรค ส.ส. เขตทีพ่รรค
ได้รบัทั้งหมด 

นายด า   พรรค ก ๑  นายเหลือง  พรรค ก ๒  นายแดง  พรรค ก ๔  พรรค ก A 

นายขาว  พรรค ข ๒  นายเทา  พรรค ข ๑  นายเขียว  พรรค ข ๓  พรรค ข B 

นายฟ้า   พรรค ค ๓  นายเงิน  พรรค ค ๔  นายม่วง  พรรค ค ๑  พรรค ค. C 

นายชมพู พรรค... ๔  นายครีม   พรรค ๓  นายตาล  พรรค ... ๒  พรรค ... D 

         *นายด า ได้เป็น ส.ส.                           *นายเทา ได้เป็น ส.ส. เขต                       *นายม่วง ได้เป็น ส.ส. เขต 

    
 
 
  
 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(จ านวน ๕๐๐ คน) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ๓๕๐ คน (เขตละ ๑ คน ใช้ระบบคะแนนน าเสียงข้างมาก) 

(๔๔) 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 

ประชาชน 

เขต ๑ 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 

 

ประชาชน 

เขต ๒ 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 

 

ประชาชน 

เขต ... 

น าคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ  
หารด้วยจ านวน ส.ส. ทั้งหมด ๕๐๐ คน 
จะได้ค่าเฉลี่ย : ส.ส. ของพรรค ๑ คน 

น าค่าเฉลี่ยที่ได้ หารด้วย
จ านวนคะแนนของแต่ละพรรค 
จะได้จ านวน ส.ส. ที่พรรคพึงม ี

น า ส.ส. ที่พรรคพึงม ี 
ลบ ส.ส. เขตทั้งหมด  

ที่พรรคการเมอืงนัน้ได้รับ 

ได้ ส.ส. บัญชีรายชือ่ 
ที่แต่ละพรรคจะได้รับ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน 

ขั้นตอนที่ ๒ 

ส.ส. แบ่งเขตเลือกตั้ง (๓๕๐ คน) ส.ส. บัญชีรายชื่อ (๑๕๐ คน) 
(๓ ขั้นตอนหลัก) 

ขั้นตอนที่ ๓ 

น าคะแนนรวมของพรรคทั้งหมดมารวม 
เป็นคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ 
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ขั้นตอนที่ ๑ 

จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 



 
 

(๔๕) 
 

ที่มาและองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร 
(ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔) 

 
 
 

บัตรเลือกตั้งมี ๒ ใบ (แบบละหนึ่งใบ) 

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

จ านวน ๕๐๐ คน 

ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

จ านวน ๔๐๐ คน 

ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 

จ านวน ๑๐๐ คน 

“ใบที่หนึ่ง : เลือกคนที่รัก” 
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในเขตนั้นไดเ้ปน็ ส.ส. 

ลงคะแนนเลือกตั้ง ได้คะแนนล าดับที ่
นาย ก. ๒ 
นาย ข. ๑ 
นาย ค. ๔ 
นาย ง. ๓ 

นาย ข. ได้เป็น ส.ส. 

“ใบทีส่อง : เลือกพรรคท่ีชอบ” 
ค านวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคจะไดร้ับ 

 

 

 

- ใหน้ ำคะแนนท่ีแต่ละพรรคกำรเมืองไดร้บักำรเลือกตัง้มำรวมกนั
ทัง้ประเทศแลว้ค ำนวณเพื่อแบง่จ ำนวนผูท่ี้จะไดร้บัเลือก       
ของแต่ละพรรคกำรเมือง เป็นสดัสว่นท่ีสมัพนัธก์นัโดยตรง    
กบัจ ำนวนคะแนนรวมขำ้งตน้ โดยใหผู้ส้มคัรรบัเลือกตัง้         
ซึง่มีรำยช่ือในบญัชีรำยช่ือของแต่ละพรรคกำรเมืองไดร้บัเลือก   
ตำมเกณฑค์ะแนนท่ีค ำนวณไดเ้รียงตำมล ำดบัหมำยเลข 
ในบญัชีรำยช่ือของพรรคกำรเมืองนัน้ 

- หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรสมคัรรบัเลือกตัง้       
ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ กำรออกเสียงลงคะแนน กำรนบัคะแนน 
กำรรวมคะแนน กำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ และกำรอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญ
วำ่ดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร 

 

 

 
 

 
   

จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

จ ำนวนรำษฎรทัง้ประเทศ 

จ ำนวน ส.ส. เขต (๔๐๐ คน) 

 

=    จ  ำนวนรำษฎรตอ่สมำชิก ๑ คน 

 

  (๑)    จ ำนวนรำษฎรทัง้ประเทศ 
        จ ำนวน ส.ส. เขต (๔๐๐ คน) 
 

 

=  จ ำนวนรำษฎรต่อ ส.ส. ๑ คน 

 

 

การค านวณจ านวน ส.ส. ทีแ่ต่ละจังหวัดจะพึงมี 
และการแบ่งเขตเลือกตัง้ 

(๒)  น ำค่ำเฉลี่ยท่ีไดต้ำมขอ้ (๑) มำหำรจ ำนวนรำษฎร                
ในแต่ละจงัหวดัเพื่อหำจ ำนวน ส.ส. เขตท่ีแต่ละจงัหวดัพงึมี 

(๓) ถำ้จงัหวดัใดมีจ ำนวนรำษฎรนอ้ยกวำ่หรือเทำ่กบัค่ำเฉลี่ย
ตำมขอ้ (๑) ใหจ้งัหวดันัน้มี ส.ส. เขตได ้๑ คน 

(๔) ถำ้จงัหวดัใดมีจ ำนวนรำษฎรมำกกวำ่ค่ำเฉลี่ยตำมขอ้ (๑)                        
ใหเ้พ่ิม ส.ส. เขต ๑ คน ทุก ๆ จ ำนวนรำษฎรท่ีครบตำมค่ำเฉลี่ย 

(๕) ในกรณีท่ียงัได ้ส.ส. เขต ไม่ครบ ๔๐๐ คน ใหจ้งัหวดัท่ีมีเศษ
เหลือจำกกำรค ำนวณมำกท่ีสดุ มี ส.ส. เขต เพ่ิม ๑ คน 
จนกวำ่จะครบจ ำนวน 

การค านวณจ านวน ส.ส. บัญชีรายช่ือ 
ทีแ่ต่ละพรรคการเมืองจะได้รับ 



 
ที่มาและองค์ประกอบของวุฒิสภาชุดแรก 

(ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิสภาชุดแรก  
(ตามบทเฉพาะกาล มีจ านวน ๒๕๐ คน*) 

สมาชิกวุฒิสภา 
จากกลุ่มอาชีพ ลักษณะ  
หรือประโยชน์ร่วมกัน  

หรือท างาน หรือเคยท างาน 
ด้านต่าง ๆ จ านวน ๕๐ คน 

คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ
คัดเลือกให้เหลือ ๕๐ คน  
(พร้อมทั้งคัดเลือกรายชื่อ 

ส ารองไว้อีก ๕๐ คน)  
ทั้งนี้ ต้องแล้วเสร็จภายใน ๓ วัน 
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
ส.ส. ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดให้มีกลุ่มอาชพี ลักษณะ 

หรือประโยชน์รว่มกัน  
หรือท างาน หรอืเคยท างาน 

ด้านต่าง ๆ เลือกกันเอง 
จ านวน ๒๐๐ คน  

ตาม พรป. ว่าด้วยการได้มา 
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา โดยต้อง

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส.  

ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
ไม่น้อยกวา่ ๑๕ วัน 

สมาชิกวุฒิสภา 
จากการสรรหา 

จ านวน ๑๙๔ คน 

สมาชิกวุฒิสภา 
โดยต าแหน่ง 

จ านวน ๖ คน 

คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติคัดเลือกให้เหลือ 

๑๙๔ คน (พร้อมทั้งคัดเลือก
รายชื่อส ารองไว้อกี ๕๐ คน) 
ทั้งนี้ ต้องแล้วเสร็จภายใน  
๓ วัน นบัแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังแรก 

ตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 

คณะกรรมการสรรหา 
สมาชิกวุฒิสภาที่คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง

จ านวน ๙ - ๑๒ คน 

คัดเลือกบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ 
ที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชนแ์ก ่

การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา และการปฏิรูป
ประเทศจ านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน  

โดยต้องด าเนินการให้แลว้เสร็จไม่ช้ากวา่
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในกลุ่ม ๕๐ คน 

สมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง
จ านวน ๖ คน ประกอบด้วย 

 

๑. ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๓. ผู้บัญชาการทหารบก 

๔. ผู้บัญชาการทหารเรือ 

๕. ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

๖. ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ

จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(๔๖) 

หมายเหต ุ:  * รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ 

พระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตั้งตามที่ 
คณะรักษาความสงบแหง่ชาติถวายค าแนะน า 



 
ที่มาและองค์ประกอบของวุฒิสภา  

(ตามหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ให้ผู้สมัครในกลุ่มแต่ละด้าน  
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มด้านอื่น 

ที่ไม่ใช่ด้านของตนเอง ให้คงเหลือ
จ านวนผู้ผ่านการเลือกตั้งรอบสุดท้าย
ในแต่ละด้าน ตามจ านวนทีก่ าหนด 

ในกฎหมายล าดับรอง 

วุฒิสภา  
มีจ านวน ๒๐๐ คน 

ความรู้ ความเชีย่วชาญ ประสบการณ ์อาชีพ ลักษณะ  
หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างาน หรอืเคยท างานดา้นต่าง ๆ  

ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุม่ จ านวน ๒๐ กลุม่ 
 ๑. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 
 ๒. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
 ๓. กลุ่มการศึกษา 
 ๔. กลุ่มการสาธารณสุข 
 ๕. กลุ่มอาชีพท านา ปลูกพืชล้มลุก 
 ๖. กลุ่มอาชีพท าสวน ป่าไม้ ปศุสัตว ์ประมง 
 ๗. กลุ่มลูกจ้างของบุคคลซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  
      ผู้ใช้แรงงาน 
 ๘. กลุ่มผู้ประกอบอาชพีด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย ์
      และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
 ๙. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมาย 
๑๐. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากข้อ ๙  
๑๑. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชพีด้านการท่องเที่ยว 
๑๒. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
๑๓. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร 
๑๔. กลุ่มสตร ี
๑๕. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพกิารหรือทพุพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ ์ 
      กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 
๑๖. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 
๑๗. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน ์
๑๘. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 
๑๙. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
๒๐. กลุ่มอื่น ๆ  
  
     

ขั้นตอนที่ ๔ ผู้ผ่านการเลือกตั้งระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด 

 เมื่อผู้สมัครได้สมัครเข้าในด้านต่าง ๆ แล้ว 
ให้ผู้สมัครในกลุ่มแต่ละด้านของทุกอ าเภอ

ลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มด้านอื่น 
ที่ไม่ใช่ด้านของตนเอง ให้คงเหลือตาม
จ านวนทีก่ าหนดในกฎหมายล าดับรอง  
เพื่อส่งไปเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด 

ขั้นตอนที่ ๒ 

จังหวัด ก จังหวัด ข จังหวัด ค จังหวัด ... 

ขั้นตอนที่ ๓ 

 ให้ผู้สมัครในกลุ่มแต่ละด้านของทุกจังหวัด
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มด้านอื่น 
ที่ไม่ใช่ด้านของตนเอง ให้คงเหลือตาม
จ านวนทีก่ าหนดในกฎหมายล าดับรอง  
เพื่อส่งไปเป็นตัวแทนในระดับประเทศ 

ผู้ผ่านการเลือกตั้งระดับอ าเภอ ๙๒๘ อ าเภอ/เขต 

อ าเภอ ก อ าเภอ ข อ าเภอ ค 

อ าเภอ ง อ าเภอ...  

หมายเหตุ : วิธีการเลอืกข้างต้นจะก าหนดให้มีการคัดกรอง
ผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธกีารอืน่ใดที่ผู้สมัครรบัเลือกมีส่วนร่วม 
ในการคัดกรองก็ได้ (รายละเอียดจะก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรอง) 

จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(๔๗) 

ขั้นตอนที่ ๑      อ าเภอ : ประชาชนสมัครตาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีค้นเรื่อง 



 

 

มาตรา 

 
 
 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๒๕๕, ๒๕๖ 
 

การขัดกันแห่งผลประโยชน ์................................................................................ ๑๘๔, ๑๘๕, ๑๘๖, ๑๘๗ 
  การกระท าอันต้องห้ามของรัฐมนตรี...................................................................................... ๑๘๖ 
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