


 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบรายมาตรา 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ 



ค ำน ำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้จัดท าขึ้น โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยมีกรอบการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และความมุ่งหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่มุ่งหวังให้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นที่ยอมรับนับถือของสากล และสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย  
และสภาพปัญหาประเทศไทย โดยมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูป และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นให้ได้ 
และก าหนดแนวทางในการขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างได้ผล ตลอดจนสร้างกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะได้รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ อย่างจริงจัง หลากหลายกลุ่มและหลากหลายวิธีการแล้ว 
ยังน าร่างรัฐธรรมนูญที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ไปผ่านกระบวนการลงประชามติด้วย  ในบางมาตราเมื่อมี
การแก้ไขตามที่มีการออกเสียงประชามติแล้วยังต้องแก้ไขตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วย ดังนั้น ความมุ่งหมาย
ในบางมาตราจึงมิได้เป็นแต่ความตั้งใจหรือเหตุผลของการจัดท าขึ้นตามแนวคิดของคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญเท่านั้น 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีบทบัญญัติ และหลักการหลายส่วนที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่าน ๆ มา ทั้งในส่วนขององค์อ านาจหลักของประเทศได้แก่ บริหาร นิติบัญญัติ 
และตุลาการ รวมทั้งองค์กรอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังได้ริเริ่มให้บัญญัติหมวดใหม่
เพ่ิมเติมขึ้นอีก เช่น หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ซึ่งไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับใด
มาก่อน 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างถูกต้อง คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ จึงได้จัดท าความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขึ้นไว้ด้วย 

เหตุที่เรียกเอกสารนี้ว่า ความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แตกต่างจากการเรียกขานของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืน ๆ ที่มักจะเรียกเอกสารลักษณะนี้ว่า เจตนารมณ์ เพราะคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่า การพิจารณาเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญนั้น ต้องพิจารณาตามหลักการตีความกฎหมาย 
ลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ การพิจารณาจากบทบัญญัติที่ได้บัญญัติไว้เป็นส าคัญ ดังนั้น ในการจัดท ารัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้พัฒนาการจัดท าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเรียกว่า “การจัดท า
ความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” 
เพ่ือสื่อความหมายโดยตรงและชัดเจนถึงหลักคิดดังกล่าว 
 



ข 
 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท า “ความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความมุ่งหมายและค าอธิบาย
ประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยตั้งใจว่า นอกจากจะบอกเล่า
ความมุ่งหมายและความหมายแล้ว ยังจะบอกเล่าถึงเหตุผล ความเป็นมาของแนวคิดที่น ามาบัญญัติ พัฒนาการ
ของมาตรานั้น ๆ ต้ังแต่ในอดีตจนถึงแนวความคิด และความมุ่งหมายล่าสุดของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ในการจัดท าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรานั้น ๆ ด้วย โดยหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ทั้งที่เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้ งเพ่ือใช้เป็น
แนวทางแก้ปัญหาหากมีเหตุให้ต้องตีความ แม้ความตั้งใจนี้ไม่อาจบรรลุผลทั้งหมดเพราะมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา 
และสภาวการณ์ที่เกี่ยวข้อง แต่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้จัดท าความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบ
ในรายมาตราตามแนวคิดดังกล่าวได้เป็นส่วนใหญ่ 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหวังว่า “ความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบรายมาตรา
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” เท่าที่ปรากฏนี้ จะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้น (primary 
source) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อ้างอิง การท าความเข้าใจ และใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ต่อไปตามสมควร 

การจัดท าหนังสือฉบับนี้ไม่อาจส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากปราศจากซึ่งความอุตสาหพยายาม
ร่วมแรง ร่วมใจของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาบันทึกเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ในการสืบค้น 
จัดท า ปรับปรุง แก้ไขจนส าเร็จลุล่วง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ
ฝ่ายเลขานุการคณะจัดท าบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรที่ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในทุกเรื่อง 

ทั้งนี้  เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้พ้นจากต าแหน่งแล้วนั้น ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรได้ด าเนินการจัดท าต้นฉบับที่สมบูรณ์ ตรวจสอบต้นฉบับ และตรวจทานความสอดคล้องต่อเนื่อง
ของเนื้อหา รวมทั้งการออกแบบรูปเล่ม เพ่ือด าเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือความมุ่งหมายและ
ค าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 
 
 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 



สารบัญ 
 
 หน้า 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ค 
หมวด ๑ ทั่วไป  (มำตรำ ๑ - ๕)   ๑ - ๘ 
หมวด ๒ พระมหำกษัตริย์  (มำตรำ ๖ - ๒๔)  ๙ - ๓๓ 
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย  (มำตรำ ๒๕ - ๔๙)  ๓๔ - ๗๐ 
หมวด ๔ หน้ำที่ของปวงชนชำวไทย  (มำตรำ ๕๐)  ๗๑ - ๗๓ 
หมวด ๕ หน้ำที่ของรัฐ  (มำตรำ ๕๑ – ๖๓)  ๗๔ - ๙๓ 
หมวด ๖ แนวนโยบำยแห่งรัฐ  (มำตรำ ๖๔ – ๗๘)  ๙๔ - ๑๒๔ 
หมวด ๗ รัฐสภำ  ๑๒๕ - ๑๒๖ 

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป  (มำตรำ ๗๙ – ๘๒)  ๑๒๗ - ๑๓๔ 
ส่วนที่ ๒ สภำผู้แทนรำษฎร  (มำตรำ ๘๓ – ๑๐๖)  ๑๓๕ - ๑๘๖ 
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภำ  (มำตรำ ๑๐๗ – ๑๑๓)  ๑๘๗ - ๑๙๙ 
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภำทั้งสอง  (มำตรำ ๑๑๔ – ๑๕๕)  ๒๐๐ - ๒๖๗ 
ส่วนที่ ๕ กำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ  (มำตรำ ๑๕๖ – ๑๕๗)  ๒๖๘ - ๒๗๑ 

หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี  (มำตรำ ๑๕๘ – ๑๘๓)  ๒๗๒ - ๓๐๘ 
หมวด ๙ กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มำตรำ ๑๘๔ – ๑๘๗)  ๓๐๙ - ๓๑๗ 
หมวด ๑๐ ศำล  ๓๑๘ 

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป  (มำตรำ ๑๘๘ – ๑๙๓)  ๓๑๙ - ๓๒๕ 
ส่วนที่ ๒ ศำลยุติธรรม  (มำตรำ ๑๙๔ – ๑๙๖)  ๓๒๖ - ๓๓๓ 
ส่วนที่ ๓ ศำลปกครอง  (มำตรำ ๑๙๗ – ๑๙๘)  ๓๓๔ - ๓๓๗ 
ส่วนที่ ๔ ศำลทหำร  (มำตรำ ๑๙๙)  ๓๓๘ - ๓๓๙ 

หมวด ๑๑ ศำลรัฐธรรมนูญ  (มำตรำ ๒๐๐ – ๒๑๔)  ๓๔๐ - ๓๖๗ 
หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ  ๓๖๘ 

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป  (มำตรำ ๒๑๕ – ๒๒๑)  ๓๖๙ - ๓๘๐ 
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  (มำตรำ ๒๒๒ – ๒๒๗)  ๓๘๑ - ๓๙๔ 
ส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน  (มำตรำ ๒๒๘ – ๒๓๑)  ๓๙๕ - ๔๐๒ 

 
  



ง 
 

สารบัญ  (ต่อ) 

 
 หน้า 
หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (ต่อ) 

ส่วนที่ ๔ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(มำตรำ ๒๓๒ – ๒๓๗)  

 
๔๐๓ - ๔๑๙ 

ส่วนที่ ๕ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  (มำตรำ ๒๓๘ – ๒๔๕)  ๔๒๐ - ๔๓๔ 
ส่วนที่ ๖ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  (มำตรำ ๒๔๖ – ๒๔๗)  ๔๓๕ - ๔๔๐ 

หมวด ๑๓ องค์กรอัยกำร  (มำตรำ ๒๔๘)  ๔๔๑ - ๔๔๓ 
หมวด ๑๔ กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มำตรำ ๒๔๙ – ๒๕๔)  ๔๔๔ - ๔๕๒ 
หมวด ๑๕ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  (มำตรำ ๒๕๕ – ๒๕๖)  ๔๕๓ - ๔๖๐ 
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ  (มำตรำ ๒๕๗ – ๒๖๑)  ๔๖๑ - ๔๗๖ 
บทเฉพำะกำล  (มำตรำ ๒๖๒ – ๒๗๙)  ๔๗๗ - ๕๑๘ 
ภำคผนวก  

รำยชื่อคณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ  
รำยชื่อคณะที่ปรึกษำประจ ำคณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ  
รำยชื่อคณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำบันทึกเจตนำรมณ์ร่ำงรัฐธรรมนูญ  
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำบันทึกเจตนำรมณ์ร่ำงรัฐธรรมนูญ  

  
  

 
 
 
 



 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ความมุ่งหมาย 

คงตามหลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยเป็นบทบัญญัติที่เป็นบททั่วไปที่แสดงถึง
รูปแบบและการปกครองของรัฐ การแบ่งแยกอ านาจและการใช้อ านาจนั้น รวมถึงการรับรองถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 
  



๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่ง 
อันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 

ก าหนดรูปแบบของรัฐว่าประเทศไทย
เป็นรัฐเดี่ยว 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดว่าประเทศไทย
เป็นราชอาณาจักรที่มีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐเดี่ยว 

ส าหรับประเทศไทยนั้น เนื่องด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้มีการปฏิรูปแผ่นดินในเรื่องส าคัญหลายเรื่อง ซึ่งรวมทั้งการก าหนดเขตแดนของรัฐไทย 
เพ่ือเป็นเครื่องมือยืนยันสิทธิการครอบครองดินแดนและการมีอธิปไตยเหนือดินแดนที่ครอบครอง ประกอบกับ
ได้มีการแก้ไขปัญหาการปกครองหัวเมืองแบบจารีตที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า โดยได้มีการยกเลิกเมืองประเทศราช และผนวกดินแดนประเทศราชให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับพระราชอาณาจักรอย่างแท้จริง ให้มีฐานะเป็นเมืองหนึ่งในประเทศเดียวกัน และป้องกัน
ไม่ให้รู้สึกแตกแยกเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา แต่ให้ส านึกว่าเป็นคนไทยเชื้อสายเดียวกัน และได้มีการรวม
อ านาจมาอยู่ส่วนกลาง ซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานการเป็นราชอาณาจักรของประเทศไทย และต่อมาใน
รัฐธรรมนูญจึงเขียนไว้ว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร” หมายถึง ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว และเป็น
ราชอาณาจักรซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ 
 
  



๓ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ก าหนดรูปแบบการปกครองของ
ประเทศว่าเป็นการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๒) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือยืนยันว่ารูปแบบการ
ปกครองของประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
  



๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๓  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และ
หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

ก าหนดหลักการส าคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดย
ยืนยันว่าอ านาจอธิปไตยยังคงเป็นของ
ประชาชน  มีพระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจนั้นผ่านทางองค์กรทางการเมือง
ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด 

ส่วนความในวรรคสองเป็นการก าหนด
กรอบและเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรต่าง ๆ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นบทบัญญัติที่
อธิบายค าว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หมายถึง ระบอบประชาธิปไตยของ
ไทยที่ประกอบด้วยกลไกส าคัญ ๓ ประการ คือ ประชาชน พระมหากษัตริย์ และองค์กรทางการเมือง โดยมี
ความยึดโยงด้วยกันว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อ านาจนั้น โดยเป็น
การใช้อ านาจผ่านองค์กรทางการเมือง ดังนี้ อ านาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา อ านาจบริหารผ่านทาง
คณะรัฐมนตรี และอ านาจตุลาการผ่านทางศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ พระมหากษัตริย์ไม่ได้
ทรงเป็นผู้ใช้อ านาจดังกล่าวโดยตรง ซึ่งจะสอดคล้องกับความในมาตรา ๑๘๒ ที่บัญญัติว่า บทกฎหมาย 
พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้อ งมีรัฐมนตรีลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญ 

ส่วนการใช้ถ้อยค าว่า “เป็นของ” เกิดขึ้นในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๓) ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงค าว่า “มาจาก” ที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ได้บัญญัติไว้ 
เนื่องจาก ค าว่า “เป็นของ” แสดงความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนมากกว่า ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๓) ถึง พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๓) ได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้เป็นค าว่า “มา
จาก” และเม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๓) ได้ใช้ค าว่า “เป็นของ” จึงได้
มีการบัญญัติเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 



๕ 
 

(๒) ความในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดกรอบหน้าที่และอ านาจขององค์กรหลัก คือ 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมความว่า “เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม” ซึ่งเป็นความมุ่งหมายที่ต้องการสร้างความผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรทั้งหลายใน
รัฐธรรมนูญนี้นอกเหนือจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรมแล้ว 
ยังจะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนเป็นส าคัญด้วย 
 
  



๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญเสมอกัน 

ก าหนดหลักประกันเพ่ือคุ้มครองความ
เท่าเทียมกันของบุคคล สิทธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลและปวง
ชนชาวไทย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นบทก าหนดการ
คุ้มครองปัจเจกบุคคลทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสากล และเนื่องจากค าว่า 
“บุคคล” มีความหมายครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเพศใด หรือเพศสภาพใด ดังนั้น การใช้ค าว่า “บุคคล” ในวรรคหนึ่ง
เพ่ือเป็นหลักประกันในเรื่องการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ทุกคนตามหลักสากล และใช้ค าว่า “ปวงชนชาวไทย” ในวรรคสอง เพ่ือให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้เกิด
แก่ประชาชนชาวไทยอย่างเสมอกันเป็นส าคัญ 

ส่วนบทบัญญัติวรรคสอง ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑ วรรคสอง) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็น
การก าหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครองประชาชนชาวไทยที่จะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน  ทัง้นี้ การใช้ค าว่า 
“ปวงชนชาวไทย” ในวรรคสอง เพื่อมุ่งหมายให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย
เป็นส าคัญ 
 
  



๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๕  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการ
กระท าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัติหรือการกระท า
นั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 

เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด
ให้กระท าการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ก าหนดหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ และเป็นบทบัญญัติที่
เป็นทางออกในกรณีท่ีไม่มีรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๖๑) โดยได้บัญญัติขึ้นเพ่ือแสดงหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
(supremacy of the constitution) ซึ่งตามความในวรรคหนึ่งดังกล่าวนี้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๖) ถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๕) จะใช้
ความว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้” 
จนกระท่ังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๖) ได้มกีารเพ่ิมเติมหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ จึงใช้ความว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด
ของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติหรือการกระท านั้นเป็นอันใช้บังคับ
มิได้” ซึ่งการเรียนการสอนวิชารัฐธรรมนูญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะมีการสอนว่า ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญนั้นจะพิจารณาได้จากความในมาตรานี้ เพราะกฎหมายใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้
บังคับมิได ้

ส่วนบทบัญญัติวรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่คงหลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ อันที่จริง
บทบัญญัติในลักษณะนี้แต่เดิมจะปรากฏอยู่แต่เฉพาะในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่งมีบทบัญญัติสั ้น ๆ 
เฉพาะที่จ าเป็นไม่ครอบคลุมทุกกรณี จึงได้บัญญัติทางออกไว้โดยให้ใช้ประเพณีการปกครอง ต่อมาในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๗) ซึ่งเป็นฉบับถาวร ได้บัญญัติบทบัญญัตินี้ไว้เป็นครั้งแรก 
และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๗) ได้บัญญัติตามมาจนยากจะตัดออก
ได้ ที่ผ่านมาในยามที่เกิดปัญหาขึ้นในประเทศ มักจะมีผู้เรียกร้องให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยบทบัญญัติ
ดังกล่าว ด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา แต่ยังไม่ปรากฏข้อยุติว่าวิธีการที่เรียกร้องนั้นถูกต้องหรือตรงตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ รวมทั้งผู้ใดเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยว่าประเพณีการปกครองเป็นประการใด ต่อมาเมื่อมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรา ๕) จึงมี



๘ 
 

บทบัญญัติวางหลักให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยในยามที่เกิดกรณีตามวรรคสองขึ้นในชั้นร่างรัฐธรรมนูญและ
น าไปลงประชามติจึงได้ก าหนดไว้ในร่างดังกล่าวเพ่ือให้มีกลไกและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แต่
ต่อมาได้มีการปรับแก้ใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด คงเหลือความตามที่ปรากฏอยู่ 
 

หมายเหตุ  บทบัญญัตมิาตรา ๕ ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติได้บัญญัติว่า 
“มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ

ข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท านั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไป

ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่าง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระ เพ่ือวินิจฉัย 

ในการประชุมร่วมตามวรรคสาม ให้ที่ประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมแต่ละคราว ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งใด ให้ที่ประชุมร่วมประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งเท่าที่มีอยู่ 

การวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ค าวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้เป็นที่สุด และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ 
และหน่วยงานของรัฐ” 



 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย์ 

 
ความมุ่งหมาย 

บทบัญญัติในหมวดนี้ก ำหนดขึ้นเพ่ือรองรับพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ ในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่ำงไรก็ตำมในหมวดนี้ได้เพ่ิมบทบัญญัติที่
ส ำคัญหลำยประกำร เช่น กำรแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ กำรถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อพระมหำกษัตริย์ 
 
  



๑๐ 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๖  องค์พระมหำกษัตริย์ทรงด ำรงอยู่ในฐำนะ
อันเป็นที่เคำรพสักกำระ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 

ผู้ใดจะกล่ำวหำหรือฟ้องร้องพระมหำกษัตริย์ในทำงใด ๆ 
มิได้ 

สืบทอดหลักกำรกำรรับรองพระรำช
สถำนะขององค์พระมหำกษัตริย์ใน
ฐำนะที่ทรงเป็นประมุขของชำติ ซ่ึง
ผู้ใดจะกล่ำวหำหรือละเมิดมิได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม 
พุทธศักรำช  ๒๔๗๕ (มำตรำ ๓) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ  โดยค ำว่ำ “องค์
พระมหำกษัตริย์” ตรงกับภำษำอังกฤษ ว่ำ “The person of the King” ซึ่งหมำยควำมรวมทั้งพระมหำกษัตริย์
ในฐำนะส่วนพระองค์และพระมหำกษัตริย์ในฐำนะประมุขของรัฐ 
 
 
  



๑๑ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๗  พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพุทธมำมกะ 
และทรงเป็นอัครศำสนูปถัมภก 

เพ่ือแสดงว่ำพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นพุทธมำมกะ และทรงเป็น 
อัครศำสนูปถัมภกศำสนำอื่น ๆ ด้วย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม 
พุทธศักรำช ๒๔๗๕ (มำตรำ ๔) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นบทบังคับที่มี
นัยส ำคัญเพ่ือแสดงให้เห็นว่ำศำสนำพุทธเป็นศำสนำที่ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือมำช้ำนำน จึงได้
ก ำหนดให้พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพุทธมำมกะ ผู้ที่นับถือศำสนำอ่ืนจะเป็นพระมหำกษัตริย์ไทยมิได้ ส่วนค ำว่ำ 
“ทรงเป็นอัครศำสนูปถัมภก” เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยได้ให้เสรีภำพในกำรนับถือศำสนำอย่ำง
กว้ำงขวำงไม่ว่ำจะเป็นศำสนำใดก็ตำม และแม้จะได้มีกำรก ำหนดให้พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพุทธมำมกะ แต่ก็
มิได้ละเลยศำสนำอื่น จึงไดก้ ำหนดให้พระมหำกษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์ศำสนำอื่น ๆ ทุกศำสนำ 
 
 
  



๑๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๘  พระมหำกษัตริย์ทรงด ำรงต ำแหน่ง 
จอมทัพไทย 

บัญญัติให้พระมหำกษัตริย์ทรงด ำรง
ต ำแหน่งจอมทัพไทย เพ่ือแสดงถึง
ควำมส ำคัญสูงสุดต่อควำมมั่นคงและ
ควำมผำสุกร่มเย็นของคนในชำติ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม 
พุทธศักรำช ๒๔๗๕ (มำตรำ ๕) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เนื่องจำกในอดีตตำม
ธรรมเนียมนิยม ผู้เป็นประมุขของรัฐทั้งหลำยพึงมีหน้ำที่ปกป้องอำณำเขตของตนให้พ้นจำกกำรรุกรำนของศัตรู 
ซึ่งพระมหำกษัตริย์ของไทยก็ได้ทรงกระท ำหน้ำที่ส ำคัญนี้มำโดยตลอดตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยำ และในยุคแรกเริ่ม
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชก็ยังทรงน ำทัพออกต่อสู้กับข้ำศึก
ด้วยพระองค์เอง จวบจนสมัยปัจจุบันแม้กำรรบในลักษณะดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ตำม แต่พระมหำกษัตริย์
ก็ยังทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่ำทหำรหำญ และเหนือสิ่งอื่นใด ทรงด ำรงต ำแหน่งจอมทัพไทย 
 
 
  



๑๓ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๙  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจ
ที่จะสถำปนำและถอดถอนฐำนันดรศักดิ์ และพระรำชทำนและ
เรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

บัญญัติพระรำชอ ำนำจของ
พระมหำกษัตริย์ในกำรสถำปนำและ
ถอดถอนฐำนันดรศักดิ์ และ
พระรำชทำนและเรียกคืน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร ไทย 
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๒ และมำตรำ ๑๕๖) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงหลักกำรจำกรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ 
โดยให้กำรสถำปนำฐำนันดรศักดิ์ และพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่บุคคลใด ย่อมเป็นพระรำชอ ำนำจ
ของพระมหำกษัตริย์โดยเฉพำะตำมพระรำชอัธยำศัย และบัญญัติพระรำชอ ำนำจในกำรถอดถอนฐำนันดรศักดิ์
และเรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไว้ในมำตรำนี้ด้วย ซึ่งแต่เดิมพระรำชอ ำนำจในกำรถอดถอนฐำนันดรศักดิ์
และเรยีกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จะบัญญัติไว้ในหมวดคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำรบัญญัติ
พระรำชอ ำนำจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว จึงน ำพระรำชอ ำนำจในกำรถอดถอนฐำนันดรศักดิ์และเรียกคืน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์มำบัญญัติไว้ในมำตรำนี้ 
 
 
  



๑๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๐  พระมหำกษัตริย์ทรงเลือกและทรง
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธำนองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรี
อ่ืนอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 

คณะองคมนตรีมีหน้ำที่ถวำยควำมเห็นต่อ
พระมหำกษัตริย์ในพระรำชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหำกษัตริย์ทรง
ปรึกษำ และมีหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

บัญญัติพระรำชอ ำนำจของ
พระมหำกษัตริย์ในกำรแต่งตั้ง
องคมนตรี จ ำนวน และก ำหนดหน้ำที่
ของคณะองคมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร ไทย 
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๓) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือรองรับพระรำชอ ำนำจ
ของพระมหำกษัตริย์ในกำรแต่งตั้งและถอดถอนองคมนตรี ซึ่งคณะองคมนตรีประกอบด้วยประธำนองคมนตรี
และองคมนตรีอ่ืนอีกสิบแปดคน โดยค ำว่ำ “องคมนตรี” หมำยควำมรวมถึงประธำนองคมนตรีด้วย ทั้งนี้
ก ำหนดให้องคมนตรีเป็นที่ปรึกษำของพระมหำกษัตริย์ ท ำหน้ำที่ถวำยควำมเห็นในเรื่องที่ทรงปรึกษำ และมี
หน้ำที่อื่นตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ 
 
  



๑๕ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๑  กำรเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือกำร
ให้องคมนตรีพ้นจำกต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย 

ให้ประธำนรัฐสภำเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำช
โองกำรแต่งตั้งประธำนองคมนตรีหรือให้ประธำนองคมนตรีพ้นจำก
ต ำแหน่ง 

ให้ประธำนองคมนตรีเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรม
รำชโองกำรแต่งตั้งองคมนตรีอ่ืนหรือให้องคมนตรีอ่ืนพ้นจำก
ต ำแหน่ง 

รับรองพระรำชอ ำนำจในกำรแต่งตั้ง
และถอดถอนองคมนตรี เป็นไปตำม
พระรำชอัธยำศัย รวมทั้งก ำหนด 
ผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร ไทย 
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๔) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเพ่ือรองรับ
พระรำชอ ำนำจในกำรเลือก กำรแต่งตั้งและกำรถอดถอนองคมนตรี กำรที่ก ำหนดให้ประธำนรัฐสภำเป็นผู้ลงนำม
รับสนองพระบรมรำชโองกำรในกำรแต่งตั้งประธำนองคมนตรีนั้น เพ่ือให้สถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมยึดโยง
กับตัวแทนประชำชน ซึ่งเป็นหลักที่วำงไว้ในรัฐธรรมนูญมำโดยตลอด ดังจะเห็นได้ว่ำในกำรขึ้นทรงรำชย์ได้
ก ำหนดให้ประธำนรัฐสภำซึ่งเป็นตัวแทนประชำชนเป็นผู้ประกำศให้ประชำชนรับทรำบ ดังนั้น เมื่อจะแต่งตั้ง
ประธำนผู้ท ำหน้ำที่ถวำยค ำปรึกษำให้พระมหำกษัตริย์ และเพ่ือแสดงควำมยึดโยงดังกล่ำวโดยมิให้ฝ่ำยบริหำร
เข้ำมำเกี่ยวข้อง จึงก ำหนดให้ประธำนรัฐสภำเป็นลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำรในกำรแต่งตั้งประธำน
องคมนตรี ส่วนกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนองคมนตรีอ่ืน ๆ นั้น ถือว่ำหลังจำกนั้นเป็นกิจกำรภำยในของพระองค์ 
เมื่อได้มีกำรยึดโยงดังกล่ำวในกำรแต่งตั้งประธำนองคมนตรีแล้ว จึงไดก้ ำหนดให้ประธำนองคมนตรีเป็นผู้ลงนำม
รับสนองพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งองคมนตรีอ่ืน ๆ หรือกำรให้องคมนตรีพ้นจำกต ำแหน่ง 
 
  



๑๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๒  องคมนตรีต้องไม่เป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองอ่ืน ตุลำ
กำรศำลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ หรือสมำชิกหรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรค
กำรเมือง หรือข้ำรำชกำรเว้นแต่กำรเป็นข้ำรำชกำรในพระองค์ใน
ต ำแหน่งองคมนตรี และต้องไม่แสดงกำรฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใด ๆ 

ก ำหนดลักษณะต้องห้ำมของ
องคมนตรี เว้นแต่กำรเป็น
ข้ำรำชกำรในพระองค์ในต ำแหน่ง
องคมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๕) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซ่ึงเป็นกำรก ำหนดลักษณะ
ต้องห้ำมขององคมนตรี โดยกำรก ำหนดให้องคมนตรีซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษำขององค์พระมหำกษัตริย์ต้อ งไม่
ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรทำงกำรเมืองและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รวมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้นั้น เพ่ือมิ
ให้องคมนตรีผู้นั้นต้องอยู่ภำยใต้กำรสั่งกำรของผู้มีอ ำนำจสูงสุดในองค์กรที่ตนด ำรงต ำแหน่งอยู่ อันอำจ
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติหน้ำที่องคมนตรี 

(๒) ค ำว่ำ “เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ” หมำยควำมถึงข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ
ด้วย เพื่อให้ครอบคลุมต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที ่ประเภทอื่นของรัฐทั ้งหมด  เว้นแต่กำรเป็น
ข้ำรำชกำรในพระองค์ในต ำแหน่งองคมนตรี 

(๓) สำเหตุที่ไม่มีค ำว่ำ “ตุลำกำรศำลปกครอง” เนื่องมำจำกตุลำกำรศำลปกครองมีต ำแหน่ง
เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอยู่แล้ว ส่วนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรและไม่มีสถำนะ
เป็นองค์กรอิสระ จึงต้องบัญญัติให้ชัดเจนว่ำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งองคมนตรีได้ 
 

หมายเหตุ บทบัญญัติมำตรำ ๑๒ ของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับลงประชำมติ ได้บัญญัติว่ำ 
“มำตรำ ๑๒ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือด ำรง

ต ำแหน่งทำงกำรเมืองอ่ืน ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ ข้ำรำชกำร พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ หรือสมำชิกหรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง และต้องไม่แสดงกำรฝักใฝ่ใน
พรรคกำรเมืองใด ๆ” 

ต่อมำได้มีกำรปรับแก้ใหม่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 
๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้ 



๑๗ 
 

“มำตรำ ๑๒ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองอ่ืน ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ หรือสมำชิกหรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง หรือข้ำรำชกำรเว้นแต่กำรเป็นข้ำรำชกำรใน
พระองค์ ในต ำแหน่งองคมนตรี และต้องไม่แสดงกำรฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใด ๆ” 
 
  



๑๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๓  ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ องคมนตรีต้องถวำย
สัตย์ปฏิญำณต่อพระมหำกษัตริย์ด้วยถ้อยค ำ ดังต่อไปนี้ 

“ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอถวำยสัตย์
ปฏิญำณว่ำ ข้ำพระพุทธเจ้ำจะจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ และ
จะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศ
และประชำชน ทั้งจะรักษำไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยทุกประกำร” 

ก ำหนดให้องคมนตรีต้องถวำยสัตย์
ปฏิญำณต่อพระมหำกษัตริย์ ก่อนเข้ำ
รับหน้ำที่ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๖) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ กำรทีก่ ำหนดให้ต้องมีกำร
ถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อพระมหำกษัตริย์ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ขององคมนตรี เป็นกำรกระท ำเพ่ือแสดงควำม
จงรักภักดี แสดงปณิธำนที่จะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และแสดงควำมยึดมั่นที่จะปฏิบัติตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
 
 
  



๑๙ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๔  องคมนตรีพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อตำย 
ลำออก หรือมีพระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

ก ำหนดเหตุแห่งกำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ขององคมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร ไทย 
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๗) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก ำหนดเหตุแห่งกำร
พ้นจำกต ำแหน่งขององคมนตรีไว้ให้ชัดเจน 
 
  



๒๐ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๕  กำรแต่งตั้งและกำรให้ข้ำรำชกำรใน
พระองค์พ้นจำกต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย 

กำรจัดระเบียบรำชกำรและกำรบริหำรงำนบุคคลของ
รำชกำรในพระองค์ ให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัยตำมที่บัญญัติไว้ใน
พระรำชกฤษฎีกำ 

ก ำหนดกำรแต่งตั้งและกำรให้พ้นจำก
ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรในพระองค์ 
รวมถึงกำรจัดระเบียบรำชกำรและกำร
บริหำรงำนบุคคลของรำชกำรใน
พระองค์ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๘) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยก ำหนดให้กำรแต่งตั้ง
และกำรให้ข้ำรำชกำรในพระองค์พ้นจำกต ำแหน่ง เป็นพระรำชอ ำนำจเฉพำะของพระมหำกษัตริย์ 

ส่วนบทบัญญัติวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ เพ่ือบัญญัติให้เป็นพระรำชอ ำนำจเฉพำะของพระมหำกษัตริย์ในกำรจัดระเบียบรำชกำร
และกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัยตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งเป็นกำร
เพ่ิมเติมหลักกำรจำกรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ เนื่องจำกเดิมไม่มีกำรบัญญัติถึงรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำร
แต่งตั้งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรในพระองค์ไว้ ท ำให้ต้องบังคับตำมกฎหมำยข้ำรำชกำรพลเรือน 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้เพ่ิมควำมเป็นวรรคสองดังกล่ำวเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำรที่ให้กำร
แต่งตั้งข้ำรำชกำรในพระองค์เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย 

ค ำว่ำ “กำรจัดระเบียบรำชกำรและกำรบริหำรงำนบุคคลของรำชกำรในพระองค์ ” 
หมำยควำมรวมถึงกำรจัดกำรเรื่องกำรเงินและทรัพย์สินส่วนพระองค์ด้วย โดยกำรตั้งงบประมำณจะเป็นไปตำม
ระบบงบประมำณปกติ แต่กำรใช้เงินและทรัพย์สินย่อมเป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย 

ส ำหรับองค์กรที่ท ำหน้ำที่ยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำตำมควำมในวรรคสองเป็นไปตำมหลักกำร
บัญญัติกฎหมำยทั่วไป โดยไม่ต้องก ำหนดระยะเวลำจัดท ำพระรำชกฤษฎีกำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำใดใน
บทเฉพำะกำล 
 

หมายเหตุ  บทบัญญัติมำตรำ ๑๕ ของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับลงประชำมติได้บัญญัติว่ำ 
“มำตรำ ๑๕ กำรแต่งตั้งและกำรให้ข้ำรำชกำรในพระองค์และสมุหรำชองครักษ์พ้นจำก

ต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย 
กำรจัดระเบียบรำชกำรและกำรบริหำรงำนบุคคลของรำชกำรในพระองค์ ให้เป็นไปตำม 

พระรำชอัธยำศัยตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ” 



๒๑ 
 

ต่อมำได้มีกำรปรับแก้ใหม่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 
๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้ 

“มำตรำ ๑๕ กำรแต่งตั้งและกำรให้ข้ำรำชกำรในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้นจำก

ต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย 
กำรจัดระเบียบรำชกำรและกำรบริหำรงำนบุคคลของรำชกำรในพระองค์ ให้เป็นไปตำม 

พระรำชอัธยำศัยตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ” 
 
  



๒๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๖  ในเมื่อพระมหำกษัตริย์จะไม่ประทับอยู่
ในรำชอำณำจักร หรือจะทรงบริหำรพระรำชภำระไม่ได้ด้วยเหตุใด
ก็ตำม จะทรงแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็น
ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ และในกรณีท่ีทรงแต่งตั้ง
ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ ให้ประธำนรัฐสภำเป็นผู้ลงนำมรับ
สนองพระบรมรำชโองกำร 

เพ่ือรองรับพระรำชอ ำนำจในกำร
แต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมำตรำนี้ได้บัญญัติเปลี่ยนแปลงไปจำกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ 
ในอดีตที่เคยก ำหนดไว้ตำยตัวว่ำ ในกรณีพระมหำกษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในรำชอำณำจักร หรือจะทรงบริหำร
พระรำชภำระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตำม จะต้องทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เสมอ 
แต่เนื่องจำกในยุคปัจจุบันนี้กำรติดต่อสื่อสำร และกำรเดินทำงมีควำมสะดวกรวดเร็ว และไม่มีปัญหำต่อกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรที่ก ำหนดให้ต้องมีกำรตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ในทุกครั้งไปเช่นเดิมนั้น 
ย่อมไม่สอดคล้องกับควำมเจริญก้ำวหน้ำของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงบทบัญญัติใหม่ให้กำรแต่งตั้ง
ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ในกรณีนี้เป็นไปตำมควำมจ ำเป็นตำมพระรำชอัธยำศัย 
 

หมายเหตุ  บทบัญญัติมำตรำ ๑๖ ของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับลงประชำมติได้บัญญัติว่ำ 
“มำตรำ ๑๖ ในเมื่อพระมหำกษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในรำชอำณำจักร หรือจะทรงบริหำรพระ

รำชภำระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตำม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ และให้ประธำน
รัฐสภำเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร” 

ต่อมำได้มีกำรปรับแก้ใหม่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 
๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้ 

“มำตรำ ๑๖  ในเมื่อพระมหำกษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในรำชอำณำจักร หรือจะทรงบริหำรพระ
รำชภำระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตำม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็น

ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่ทรงแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ ให้ประธำน
รัฐสภำเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร” 
 
  



๒๓ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่พระมหำกษัตริย์มิได้ทรง
แต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำมมำตรำ ๑๖ หรือในกรณีท่ี
พระมหำกษัตริย์ไม่สำมำรถทรงแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
เพรำะยังไม่ทรงบรรลุนิติภำวะหรือเพรำะเหตุอ่ืน แต่ต่อมำคณะ
องคมนตรีพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นสมควรแต่งตั้งผู้ส ำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์และไม่อำจกรำบบังคมทูลทรงแต่งตั้งได้ทัน
กำร ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อบุคคลคนหนึ่งหรือหลำยคนเปน็คณะ 
ตำมล ำดับที่โปรดเกลำ้โปรดกระหม่อมก ำหนดไว้ก่อนแล้วให้เป็น
ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ แล้วแจ้งประธำนรัฐสภำเพ่ือประกำศใน
พระปรมำภิไธยพระมหำกษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ 

ก ำหนดวิธีกำรแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ ในกรณีท่ีมิได้มีกำร
แต่งตั้งไว้แล้วเกิดกรณีจ ำเป็นที่จะต้อง
แต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมำตรำนี้ ได้บัญญัติเปลี่ยนแปลงจำกรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ในอดีต ทั้งนี้ 
เป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ (มำตรำ ๒ วรรคสำม) โดยแต่เดิมมักจะก ำหนดกรณีท่ีพระมหำกษัตริย์
มิได้ทรงแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ไว้ ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้ส ำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ อย่ำงไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติหลักกำรใหม่
โดยให้กำรเสนอชื่อผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์มีทั้งแบบบุคคลเดียว แบบหลำยคนเป็นคณะ ถ้ำทรงก ำหนด
ล ำดับไว้ก็ต้องเป็นไปตำมนั้น ซึ่งควำมว่ำ “ตำมล ำดับที่โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมก ำหนดไว้ก่อนแล้ว” 
หมำยควำมว่ำ พระมหำกษัตริย์จะทรงก ำหนดบัญชีรำยชื่อไว้ล่วงหน้ำ  เมื่อมีเหตุที่คณะองคมนตรีจะเสนอชื่อ
บุคคลคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นคณะเพ่ือเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ จะต้องเป็นไปตำมล ำดับบัญชีรำยชื่อ
ที่ทรงก ำหนดไว้ก่อนแล้วเท่ำนั้น 

หมายเหตุ  บทบัญญัติมำตรำ ๑๗ ของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับลงประชำมติได้บัญญัติว่ำ 
“มำตรำ ๑๗ ในกรณีที่พระมหำกษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำม

มำตรำ ๑๖ หรือในกรณีที่พระมหำกษัตริย์ไม่สำมำรถทรงแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เพรำะยังไม่ทรง
บรรลุนิติภำวะหรือเพรำะเหตุอ่ืน ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรด ำรงต ำแหน่งผู้ส ำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ต่อรัฐสภำเพ่ือขอควำมเห็นชอบ เมื่อรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้ประธำนรัฐสภำประกำศใน
พระปรมำภิไธยพระมหำกษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์” 



๒๔ 
 

ต่อมำได้มีกำรปรับแก้ใหม่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 
๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้ 

“มำตรำ ๑๗  ในกรณีที่พระมหำกษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำม
มำตรำ ๑๖ หรือในกรณีที่พระมหำกษัตริย์ไม่สำมำรถทรงแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เพรำะยังไม่ทรง
บรรลุนิติภำวะหรือเพรำะเหตุอ่ืน แต่ต่อมำคณะองคมนตรีพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นสมควรแต่งตั้งผู้ส ำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์และไม่อำจกรำบบังคมทูลทรงแต่งตั้งได้ทันกำร ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่ง

สมควรด ารงต าแหน่งบุคคลคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นคณะ ตำมล ำดับที่โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมก ำหนดไว้

ก่อนแล้วให้เป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

แล้วแจ้งประธำนรัฐสภำเพ่ือประกำศในพระปรมำภิไธยพระมหำกษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค”์ 
 
 
  



๒๕ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๘  ในระหว่ำงที่ไม่มีผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ตำมมำตรำ ๑๗ ให้ประธำนองคมนตรีเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำวไปพลำงก่อน 

ในกรณีที่ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งได้รับกำร
แต่งตั้งตำมมำตรำ ๑๖ หรือมำตรำ ๑๗ ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
ประธำนองคมนตรีท ำหน้ำที่ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เป็นกำร
ชั่วครำวไปพลำงก่อน 

ในระหว่ำงที่ประธำนองคมนตรีเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ตำมวรรคหนึ่ง หรือในระหว่ำงที่ประธำนองคมนตรีท ำ
หน้ำที่ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำมวรรคสอง ประธำน
องคมนตรีจะปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นประธำนองคมนตรีมิได้  ใน
กรณีเช่นว่ำนี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นท ำหน้ำที่
ประธำนองคมนตรีเป็นกำรชั่วครำวไปพลำงก่อน 

ก ำหนดให้ประธำนองคมนตรีเป็น
ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์หรือท ำ
หน้ำที่ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ใน
ระหว่ำงที่ไม่มีผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ตำมมำตรำ ๑๗ หรือมีแตไ่ม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได ้

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร ไทย 
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๒๑) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยก ำหนดให้มีผู้ส ำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำว ในกรณีที่ไม่มีผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ หรือผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ท่ีแต่งตั้งขึ้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหำแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค ์
 
 
  



๒๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๙  ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมมำตรำ ๑๖ หรือมำตรำ ๑๗ ต้อง
ปฏิญำณตนในที่ประชุมรัฐสภำด้วยถ้อยค ำ ดังต่อไปนี้ 

“ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะ
จงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ (พระปรมำภิไธย) และจะปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชำชน 
ทั้งจะรักษำไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ทุกประกำร” 

ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับกำรแต่งตั้ง
และปฏิญำณตนมำแล้ว ไม่ต้องปฏิญำณตนอีก 

ก ำหนดให้ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
ต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมรัฐสภำ เว้น
แตเ่คยได้รับกำรแต่งตั้งและปฏิญำณตน
มำแล้ว ไม่ต้องปฏิญำณตนอีก 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร ไทย 
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๒๒) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยก ำหนดให้ผู้ส ำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์ต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมรัฐสภำ เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดี และแสดงปณิธำนที่จะ
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชำชน โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เพ่ิม
หลักกำรใหม่ในวรรคสำมเพ่ือให้ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับกำรแต่งตั้งและปฏิญำณตนมำแล้ว 
ไม่ต้องปฏิญำณตนอีก 
 

หมายเหตุ  บทบัญญัติมำตรำ ๑๙ ของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับลงประชำมติได้บัญญัติว่ำ 
“มำตรำ ๑๙ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมมำตรำ 

๑๖ หรือมำตรำ ๑๗ ต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมรัฐสภำด้วยถ้อยค ำ ดังต่อไปนี้ 
“ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ (พระ

ปรมำภิไธย) และจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชำชน ทั้งจะรักษำ
ไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร”” 

ต่อมำได้มีกำรปรับแก้ใหม่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 
๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้ 

“มำตรำ ๑๙ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมมำตรำ 
๑๖ หรือมำตรำ ๑๗ ต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมรัฐสภำด้วยถ้อยค ำ ดังต่อไปนี้ 



๒๗ 
 

“ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ (พระ
ปรมำภิไธย) และจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชำชน ทั้งจะรักษำ
ไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร” 

ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับกำรแต่งตั้งและปฏิญำณตนมำแล้ว ไม่ต้องปฏิญำณ
ตนอีก” 
 
  



๒๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๐  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๑  
กำรสืบรำชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบ
รำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗ 

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำช
สันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗ เป็นพระรำชอ ำนำจของ
พระมหำกษัตริย์โดยเฉพำะ เมื่อมีพระรำชด ำริประกำรใด ให้คณะ
องคมนตรีจัดท ำร่ำงกฎมณเฑียรบำลแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบำล
เดิมขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเพ่ือมีพระรำชวินิจฉัย เมื่อทรง
เห็นชอบและทรงลงพระปรมำภิไธยแล้ว ให้ประธำนองคมนตรี
ด ำเนินกำรแจ้งประธำนรัฐสภำเพ่ือให้ประธำนรัฐสภำแจ้งให้รัฐสภำ
ทรำบ และให้ประธำนรัฐสภำลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร 
และเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับเป็น
กฎหมำยได้ 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำร
สืบรำชสมบัติ และวิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำช
สันตติวงศ์ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม 
พุทธศักรำช ๒๔๗๕ (มำตรำ ๙) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก ำหนดให้กำร
สืบรำชสมบัติต้องเป็นไปตำมนัยแห่งกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗ 
กำรที่ใช้ค ำว่ำ “...โดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์...” มีควำมหมำยว่ำ ให้ใช้หลักกำร
ส ำคัญที่ก ำหนดไว้ในกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗ ส่วนพระอิสริยยศ
ที่ก ำหนดไว้ในกฎมณเฑียรบำลนั้น ควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

(๒) บทบัญญัติในวรรคสอง ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๓๔ (มำตรำ ๒๐) และบัญญัติในลักษณะนี้เรื่อยมำจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ (มำตรำ ๒๒) โดยก ำหนดให้กำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์
เป็นพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์โดยเฉพำะ ซึ่งมีกำรก ำหนดวิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วย
กำรสืบรำชสันตติวงศ์ไว้เป็นกำรเฉพำะ แตกต่ำงกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยอ่ืน ๆ กล่ำวคือ เมื่อพระมหำกษัตริย์
ทรงมีพระรำชด ำริประกำรใด ให้คณะองคมนตรีจัดท ำร่ำงกฎมณเฑียรบำลขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำย
เพื่อมีพระรำชวินิจฉัย และหำกพระมหำกษัตริย์ทรงเห็นชอบ ให้กฎมณเฑียรบำลดังกล่ำวมีผลใช้บังคับได้
โดยไม่ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ แต่ให้ประธำนองคมนตรีด ำเนินกำรแจ้งประธำนรัฐสภำเพ่ือให้
ประธำนรัฐสภำแจ้งให้รัฐสภำทรำบต่อไป  



๒๙ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่รำชบัลลังก์หำกว่ำงลงและเป็น
กรณีท่ีพระมหำกษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทำยำทไว้ตำมกฎ
มณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗ 
แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธำนรัฐสภำทรำบ และให้ประธำน
รัฐสภำเรียกประชุมรัฐสภำเพ่ือรับทรำบ และให้ประธำนรัฐสภำ
อัญเชิญองค์พระรัชทำยำทข้ึนทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์สืบไป 
แล้วให้ประธำนรัฐสภำประกำศให้ประชำชนทรำบ 

ในกรณีที่รำชบัลลังก์หำกว่ำงลงและเป็นกรณีท่ี
พระมหำกษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทำยำทไว้ตำมวรรคหนึ่ง ให้
คณะองคมนตรีเสนอพระนำมผู้สืบรำชสันตติวงศ์ตำมมำตรำ ๒๐ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อรัฐสภำเพ่ือรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบ  
ในกำรนี้ จะเสนอพระนำมพระรำชธิดำก็ได้ เมื่อรัฐสภำให้ควำม
เห็นชอบแล้ว ให้ประธำนรัฐสภำอัญเชิญองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ข้ึน
ทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธำนรัฐสภำประกำศ
ให้ประชำชนทรำบ 

ก ำหนดขั้นตอนกำรอัญเชิญ 
องค์พระรัชทำยำทในกรณีท่ี
พระมหำกษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง 
พระรัชทำยำทไว้ หรือกำรอัญเชิญ
องคผ์ู้สืบรำชสันตติวงศ์ในกรณีท่ี
พระมหำกษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้ง 
พระรัชทำยำทไว้ ขึ้นทรงรำชย์เป็น
พระมหำกษัตริย์ในกรณีท่ีรำชบัลลังก์
ว่ำงลง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๓๔ (มำตรำ ๒๑) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งเป็นกำรก ำหนดขั้นตอน
กำรอัญเชิญองค์พระรัชทำยำทหรือองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่พระมหำกษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทำยำทไว้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธำน
รัฐสภำทรำบ และให้ประธำนรัฐสภำเรียกประชุมรัฐสภำเพ่ือรับทรำบ และให้ประธำนรัฐสภำอัญเชิญองค์พระ
รัชทำยำทข้ึนทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธำนรัฐสภำประกำศให้ประชำชนทรำบ 

(๒) ในกรณีที่พระมหำกษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทำยำทไว้ ให้คณะองคมนตรีเสนอพระ
นำมผู้สืบรำชสันตติวงศ์ซึ่งจะเสนอพระนำมพระรำชธิดำก็ได้  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมนัยแห่งกฎมณเฑียรบำลว่ำ
ด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ โดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อรัฐสภำ เพ่ือรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบและให้
ประธำนรัฐสภำอัญเชิญองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธำนรัฐสภำ
ประกำศให้ประชำชนทรำบ 
  



๓๐ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๒  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีประกำศอัญเชิญองค์
พระรัชทำยำทหรือองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ข้ึนทรงรำชย์เป็น
พระมหำกษัตริย์ตำมมำตรำ ๒๑ ให้ประธำนองคมนตรีเป็นผู้ส ำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำวไปพลำงก่อน แต่ในกรณีที่รำช
บัลลังก์หำกว่ำงลงในระหว่ำงที่ได้แต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ไว้ตำมมำตรำ ๑๖ หรือมำตรำ ๑๗ หรือระหว่ำงเวลำที่
ประธำนองคมนตรีเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำมมำตรำ ๑๘ 
วรรคหนึ่ง ให้ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็น
ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อไป  ทั้งนี้ จนกว่ำจะได้ประกำศ
อัญเชิญองค์พระรัชทำยำทหรือองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ข้ึนทรงรำชย์
เป็นพระมหำกษัตริย์ 

ในกรณีที่ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งได้รับกำร
แต่งตั้งไว้และเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อไปตำมวรรคหนึ่ง 
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ประธำนองคมนตรีท ำหน้ำที่ผู้ส ำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำวไปพลำงก่อน 

ในกรณีที่ประธำนองคมนตรีเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ตำมวรรคหนึ่ง หรือท ำหน้ำที่ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
เป็นกำรชั่วครำวตำมวรรคสอง ให้น ำมำตรำ ๑๘ วรรคสำม มำใช้
บังคับ 

ก ำหนดผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
เป็นกำรชั่วครำวในระหว่ำงที่รำช
บัลลังก์ว่ำงลง จนกว่ำจะได้ประกำศ
อัญเชิญองค์พระรัชทำยำทหรือองค์ผู้สืบ
รำชสนัตตวิงศ์ขึ้นทรงรำชย์เป็น
พระมหำกษัตริย์ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๒๕) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยบัญญัติขึ้นเพ่ือรับรอง
ควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 

(๒) กำรแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำวในระหว่ำงที่รำชบัลลังก์ว่ำงลง 
มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๑) กรณีท่ีไม่มีผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ และยังไม่มีประกำศอัญเชิญองค์พระรัชทำยำท
หรือองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ ให้ประธำนองคมนตรีเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ไปพลำงก่อน 



๓๑ 
 

๒) กรณีที่ได้แต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ไว้แล้วก่อนที่รำชบัลลังก์จะว่ำงลง 
ให้ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์นั้น เป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อไป แต่ถ้ำผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
นั้น ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ประธำนองคมนตรีท ำหน้ำที่ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำวไป
พลำงก่อน 

(๓) บทบัญญัติในวรรคสำมก ำหนดให้ประธำนองคมนตรีที่เป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
เป็นกำรชั่วครำวนั้น จะปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นประธำนองคมนตรีไม่ได้ ในกำรนี้ ให้คณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีอื่นขึ้นท ำหน้ำที่ประธำนองคมนตรีเป็นกำรชั่วครำวไปพลำงก่อน 
 
  



๓๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๗ หรือมำตรำ ๒๑ วรรคสอง หรือประธำน
องคมนตรีจะต้องเป็นหรือท ำหน้ำที่ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำม
มำตรำ ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมำตรำ ๒๒ วรรคสอง และ
อยู่ในระหว่ำงที่ไม่มีประธำนองคมนตรี หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพ่ือท ำ
หน้ำที่ประธำนองคมนตร ีหรือเป็นหรือท ำหน้ำที่ผู้ส ำเรจ็รำชกำรแทน
พระองค์ตำมมำตรำ ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตำมมำตรำ 
๒๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ก ำหนดวิธีปฏิบัติในกรณีไม่มีผู้ท ำ
หน้ำที่ประธำนองคมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร ไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๓๔ (มำตรำ ๒๓) และบัญญัติท ำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยได้บัญญัติขึ้นเพ่ือ
รับรองควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะองคมนตรี โดยให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรี
คนหนึ่งเพ่ือท ำหน้ำที่ประธำนองคมนตรี หรือเป็นหรือท ำหน้ำที่ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 
 
 
  



๓๓ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๔  กำรถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อ
พระมหำกษัตริย์ตำมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย พระมหำกษัตริย์จะ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้กระท ำต่อพระรัชทำยำทซึ่งทรงบรรลุ
นิติภำวะแล้ว หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้ 

ในระหว่ำงที่ยังมิได้ถวำยสัตย์ปฏิญำณตำมวรรคหนึ่ง 
จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่งต้องถวำยสัตย์ปฏิญำณปฏิบัติ
หน้ำที่ไปพลำงก่อนก็ได้ 

ก ำหนดวิธีกำรถวำยสัตย์ปฏิญำณ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติในวรรคหนึ่งเป็นหลักกำรที่น ำมำจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักรำช ๒๕๕๘ (มำตรำ ๑๙ วรรคหก) เนื่องจำกมีกำรตรำ
กฎหมำยก ำหนดให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ เข้ำถวำยสัตย์ปฏิญำณมำกข้ึน โดยพระมหำกษัตริย์จะโปรดเกล้ำฯ ให้
ถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อผู้แทนพระองค์ได้ และให้ถือว่ำกำรถวำยสัตย์นั้น เป็นกำรถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อ
พระมหำกษัตริย์ที่ได้กระท ำต่อหน้ำผู้แทนพระองค์ 

(๒) บทบัญญัติในวรรคสองบัญญัติให้เป็นพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ที่จะโปรดเกล้ำ
โปรดกระหม่อมให้ผู้ที่ยังมิได้ถวำยสัตย์ปฏิญำณสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนได้ เนื่องจำกในรัฐธรรมนูญนี้
ได้ก ำหนดให้ผู้ที่จะเข้ำรับต ำแหน่งต้องถวำยสัตย์ปฏิญำณก่อนเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ ดังนั้น จึงต้องบัญญัติควำมใน
วรรคนี้ไว้ เพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนได้ 
 



 

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 
ความมุ่งหมาย 

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เป็นหมวดที่มีความส าคัญที่สุดหมวดหนึ่งใน
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ และบัญญัติไว้เรื่อยมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ในทางหลักการแล้ว
หมวดนี้บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับแนวคิดที่ว่ามนุษย์ควรได้รับความคุ้มครองจากรัฐเพ่ือที่จะสามารถรักษาศักดิ์ ศรี
ความเป็นมนุษย์ไว้ได้ โดยห้ามมิให้รัฐใช้อ านาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายเพ่ือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือเกินจ าเป็น หลักการส าคัญนี้ปรากฏในมหากฎบัตรแม็กนา คาร์ต้า 
(Magna Carta) ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก และนับแต่นั้นเป็นต้นมา การบัญญัติรัฐธรรมนูญ
จึงต้องมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้เสมอ ทั้งนี้ การรับรองสิทธิและเสรีภาพ 
แบ่งได้สามระดับ กล่าวคือ ระดับที่ ๑ สิทธิและเสรีภาพที่กระทบไม่ได้เลย ระดับที่ ๒ สิทธิและเสรีภาพที่
กระทบได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด และระดับที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพที่กระทบได้โดยไม่มีเงื่อนไข ได้แก่สิทธิใน
ทรัพย์สินของบุคคล นอกจากนั ้นที ่มาของหมวด ๓ นี้ย ังสืบเนื ่องมาจากหลักการที ่วางไว้ใน หมวด ๑  
บททั่วไป มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อม
ได้รับความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน” ทั้งนี้ ตามหลักสากล 
สิทธิและเสรีภาพ หมายถึง “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดและมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน” 
ซึ่งสามารถอธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 

๑ . “ทุกคนมีส ิทธ ิเสรีภาพติดตัวมาตั ้งแต ่ก า เน ิดและมีส ิทธ ิเสรีภาพเท่าเท ียมกัน ” 
หมายถึง ไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายรับรองแต่ถ้าจะห้ามหรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพต้องตราเป็นกฎหมาย เช่น คู่รัก
ผู้ชายกับผู้ชาย คู่รักผู้หญิงกับผู้หญิง สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายออกมาบังคับ 

๒. “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดและมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน” หมายถึง 
เลือกปฏิบัติไม่ได้ต้องท าให้ทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพได้เหมือนกับคนอ่ืน การท าให้คนใช้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน
เป็นสิ่งที่ต้องท าโดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การท าทางให้คนพิการได้มีสิทธิใช้ทางเท้าได้เหมือนคนปกติ 

๓. “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดและมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน” หมายถึง 
การใช้สิทธิเสรีภาพต้องมีความรับผิดชอบไม่กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน และความม่ันคงปลอดภัย
ของรัฐ ตามหลักสากลก าหนดว่า การใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความม่ันคงปลอดภัยของรัฐ 
และต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เมื่อประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ รัฐมีหน้าที่โดย
ปริยาย (implied duties) ที่จะต้องด าเนินการ ๓ อย่าง คือ ๑) ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
๒) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ๓) ด าเนินการให้ประชาชนใช้สิทธิและเสรีภาพได้อย่างแท้จริง 



๓๕ 
 

ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนวิธีการเขียนใหม่
ให้เป็นสากลมากขึ้น โดยวางหลักการให้ “อะไรที่ไม่ได้ห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สามารถท าได้และ
ได้รับการคุ้มครอง” และในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ก าหนดกรอบการใช้สิทธิ เสรีภาพตามหลักสากล 
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ไว้ ๓ ข้อ ดังนี้ 

๑) ต้องไม่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของชาติ 
๒) ต้องไม่กระทบความสงบเรียบร้อย 
๓) ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน 

อนึ่งค าว่า “สิทธิ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง อ านาจอัน
ชอบธรรม โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย ทั้งนี้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นสิทธิ ที่อ านาจตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่บุคคลในอันที่จะกระท าการใดหรือไม่กระท า
การใด การให้อ านาจแก่บุคคลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญของตน  ดังนั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ และสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญเป็นสิทธิที่ผูกพันให้รัฐต้องปกป้อง และคุ้มครองสิทธิตามที่ได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพ่ือให้
สิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ ส่วน “เสรีภาพ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรีภาพใน
การพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นต้น อย่างไรก็ดี เมื่อมีสิทธิแล้วย่อมจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามมาด้วย สิทธิและหน้าที่จึงเป็นของคู่กัน เพราะเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิหรือได้ประโยชน์ที่กฎหมาย
รับรองให้แล้ว อีกบุคคลหนึ่งก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไม่รบกวนหรือขัดขวางต่อสิทธินั้น ในอันที่จะกระท าการ
หรือ งดเว้นไม่กระท าการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามสิทธินั้นอย่างไรก็ได้ นอกจากนี้ เสรีภาพของบุคคลก็ย่อมก่อ
หน้าที่แก่บุคคลอ่ืน ๆ เช่นกัน โดยบุคคลอ่ืน ๆ ไม่มีสิทธิที่จะบังคับหรือขัดขวางการใช้เสรีภาพของบุคคล ทั้งนี้ 
การใช้เสรีภาพจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น 

ทั้งนี้ ความในหมวด ๓ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการ
ปรับปรุงหลักการจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยเป็นการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยให้
ครอบคลุมกว้างขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยก าหนดให้สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองจะมีเฉพาะที่กฎหมาย
บัญญัติเท่านั้น โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้เปิดกว้างสอดคล้องกับ
หลักสากล เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันในระบอบประชาธิปไตย ให้สามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้ทันทีไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก่อน ทั้งนี้ ถ้าไม่ได้มีการก าหนด
ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืนแล้ว บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และ
ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังได้รับรองสิทธิชุมชนมากขึ้นกว่าเดิมด้วย อย่างไรก็ดี การใช้
สิทธิและเสรีภาพย่อมต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน สังคม และประเทศชาติ โดยในหมวดนี้ ได้ก าหนดกรอบ
การใช้สิทธิและเสรีภาพว่าต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ต้องไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  



๓๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๕  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
นอกจากท่ีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การ
ใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคล
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญตัิ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชน
ย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อ
ใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน ย่อมมี
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันว่าสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนได้รับความ
คุ้มครอง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้ เป็นแนวทางใหม่ในการบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยเปลี่ยนจากแนวทางเดิมที่
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ เป็นการให้ความคุ้มครองทุกกรณีที่มิได้มีบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายห้ามหรือจ ากัดไว้ โดยมีเงื่อนไขแต่เพียงว่าการใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นต้องไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน นอกจากนั้นยังรับรองไว้ด้วยว่าในเรื่องใดที่จ าเป็นต้องมีกฎหมายเพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ หากยังไม่มีการตรากฎหมายในเรื่องนั้น ก็ไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถใช้สิทธิทางศาลและมีสิทธิได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือ
จากรัฐได ้



๓๗ 
 

มาตรานี้ มีหลักการเช่นเดียวกับมาตรา ๕ ของค าประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง
ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายรัฐธรรมนูญและถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส 

โดยมาตรา ๒๕ ประกอบด้วยสองส่วนหลักที่ส าคัญ กล่าวคือ ส่วนที่หนึ่งรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนว่าประชาชนแต่ละคนมีสิทธิและเสรีภาพตราบเท่าที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไม่จ ากัด
สิทธิและเสรีภาพ และส่วนที่สองก าหนดกรอบการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนว่าต้องไม่ใช้สิทธิและ
เสรีภาพที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อยของสังคมและประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

(๒) บทบัญญัติเพ่ือรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แยกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ
ส่วนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะ ส่วนที่สองคือส่วนที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมิได้ห้ามไว้ ปวงชน
ชาวไทยย่อมมีสิทธิและเสรีภาพนั้นและได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้สิทธิและ
เสรีภาพนั้นต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

(๓) บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า แม้จะยังไม่มีการตรากฎหมาย
ดังกล่าวออกใช้บังคับ ย่อมไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่นั้น 

(๔) บทบัญญัติในวรรคสามมีความมุ่งหมายเพ่ือให้สิทธิแก่ประชาชนซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ให้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกเป็นข้อ
ต่อสู ้คดีในศาลได้  บทบัญญัตินี้มีลักษณะท านองเดียวกับมาตรา ๒๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

(๕) บทบัญญัติในวรรคสี่ เป็นบทบัญญัติคุ้มครองบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพ หรือจากการกระท าความผิดอาญา ให้มีสิทธิได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ 
 
 

หมายเหตุ ผลส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะด าเนินการได้ทุกเรื่อง แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและ
ประโยชน์สุขส่วนรวม พบว่า ประชาชนร้อยละ ๘๐.๕ เห็นด้วย และร้อยละ ๑๙.๕ ไม่เห็นด้วย๑ 
  

                                                           
๑ ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙), ส านักงานสถิติแห่งชาติ 



๓๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการ
ทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 

เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการ
จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ เป็นการรวบรวมหลักการส าคัญ ๆ ที่เคยมีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ 
มาไว้ในที่เดียวกัน แต่บัญญัติให้ชัดเจนถึงความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเป็นการรองรับ
บทบัญญัติของมาตรา ๒๕ ที่บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้อย่างไม่จ ากัด การจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพจะมีเฉพาะที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือในกฎหมาย  มาตรา ๒๖ จึงบัญญัติถึงเงื่อนไขที่จะตรา
กฎหมายจ ากัดสิทธิเสรีภาพไว้ให้ชัดเจน กล่าวคือ ถ้าเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 
จะก าหนดได้แต่เฉพาะตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  แต่ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้  
โดยเฉพาะ มาตรานี้ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ ๔ ประการ คือ 

(๑) ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม 
หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักนิติรัฐ (Legal State) เป็นเรื่องท่ีนักวิชาการเห็นว่า

มีความหมายใกล้เคียงกันมาก คือ เป็นหลักการที่อารยประเทศยึดถือเป็นหลักที่ถือก าเนิดเป็นครั้งแรกใน
ประเทศอังกฤษซึ่งใช้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ส าหรับค าว่า นิติรัฐ (Legal State) เป็นหลักที่
เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึ่งน าโดยประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน ซึ่งใช้ค า
ในภาษาเยอรมันว่า เรซท์สตาด (Rechtsstaat) แต่ทั้งนิติธรรม (Rule of Law) และนิติรัฐ (Legal State) 
ต่างใช้คติตรงกันว่า 

หลักที่ ๑ ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ เจ้าหน้าที่รัฐหรือฝ่ายปกครองไม่มีอ านาจกระท าการ
ใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งต่างจากเอกชน ถ้าเอกชนจะด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามไว้ ก็สามารถ
ด าเนินการได้เสมอ การที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐด าเนินการใด ๆ หากไม่มีกฎหมายบัญญัติเพ่ือป้องกันการละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและแม้จะมีกฎหมายบัญญัติก็จะมีข้อก าหนดเงื่อนไขขอบเขตในการใช้อ านาจไว้ด้วย 



๓๙ 
 

หลักที่ ๒ คือ หลักที่ว่า เมื่อมีการก าหนดขอบเขตไว้เช่นใด รัฐหรือฝ่ายปกครองจะต้องใช้
กฎหมายไปในขอบเขตแห่งอ านาจนั้นโดยเคร่งครัดไม่สามารถใช้อ านาจเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้
มิได๒้ 

(๒) ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 
หลักการนี้เป็นหลักการใหม่ ที่ก าลังเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในอันที่จะป้องกันมิให้

รัฐตรากฎหมายมาเพ่ิมภาระแก่ประชาชนจนเกินความจ าเป็น โดยค านึงถึงประโยชน์ที่สังคมและส่วนรวมจะ
ได้รับ เมื่อเทียบกับภาระที่ประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ถ้ารัฐต้องการรู้ว่า
ประชาชนทั่วไปผู้ใดท าการค้าขายบ้าง รัฐอาจออกกฎหมายเพ่ือก าหนดให้ประชาชนทั้งประเทศที่ประสงค์จะท า
การค้าขายต้องมาจดทะเบียนต่อรัฐ  เพียงเพ่ือรัฐจะได้รู้ว่ามีผู้ใดค้าขายอยู่ที่ใดและค้าอะไร ซึ่งในการออก
กฎหมายเช่นนั้นประชาชนทุกคนที่ท าการค้าขายย่อมเกิดหน้าที่ที่จะต้องมาจดทะเบียนกับรัฐ จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ในขณะที่รัฐสามารถส ารวจตรวจสอบเป็นครั้งคราว หรือ
สามารถรู้ได้จากข้อมูลของหน่วยงานอ่ืน เช่น หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีอากร เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาระที่เกิด
แก่ประชาชน เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่รัฐหรือสังคมจะได้รับย่อมไม่คุ้มค่ากัน หรือในกรณีที่รัฐตรากฎหมาย
(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕) บังคับให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของรถต้องจัดให้มีการ
ประกันความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท แม้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งจะได้ท าประกันภัยที่
คุ้มครองรวมถึงการคุ้มครองที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว ก็ยังถูกบังคับให้ต้องท าประกันภัยซ้ าอีก อันเป็นการ
สร้างภาระให้เกิดแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็น แม้ต่อมาจะได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยเพ่ิมความว่า 
“ส าหรับรถที่เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัย โดยเอาประกันภัยครอบคลุม
ความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ตามชนิด ประเภท และขนาดของรถที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว 
ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส าหรับประผู้ประสบภัยอีก”  แต่ในทางปฏิบัติรัฐก็มิได้ออกกฎกระทรวง
ดังกล่าว 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพเกินจ าเป็น มีความมุ่งหมายท านองเดียวกับ
การห้ามตรากฎหมายสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น กล่าวคือ เพ่ือป้องกันมิให้รัฐตรากฎหมายจ ากัด
สิทธิหรือเสรีภาพเกินความจ าเป็นเมื่อค านึงถึงประโยชน์ของรัฐหรือสังคมโดยรวม เช่นรัฐจะตรากฎหมายบังคับ
ให้ผู้จะเล่นกีฬาเป็นอาชีพทุกชนิดต้องได้รับใบอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แก่สังคม หรือป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้ประกอบอาชีพ ย่อมจะเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่รัฐหรือสังคมจะได้รับ
ย่อมไม่อาจเทียบได้กับความสูญเสียสิทธิและเสรีภาพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแน่แท้  เพราะกีฬาเป็น
จ านวนมากไม่มีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตร่างกายของผู้เล่น หรือผู้ชม เช่น การแข่งขันหมากล้อม หมากรุก หรือ
แม้แต่การเล่นกอล์ฟ 
 
 

                                                           
๒ อมร วาณิชวิวัฒน์ และคณะ “คดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี” งานศึกษาวิจัยสนับสนุนทุนโดย ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) ๒๕๕๑ 



๔๐ 
 

(๓) จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ 
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นค าที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพ่ือเรียกร้อง

สิทธิและเสรีภาพของตนที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ในตัวเอง ซึ่งใครจะมาละเมิดมิได้  เช่น ชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง  
เป็นต้น เดิมในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีการบัญญัติค าดังกล่าวไว้ แต่ในรัฐธรรมนูญยุคใหม่ 
เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น และพันธกรณีระหว่างประเทศภายหลังมีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ  ค าว่า ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เริ่มบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค .ศ. ๑๙๔๖ ดังนั้น ค าว่า “ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย”์ จึงมีนัยแตกต่างไปจาก “ศักดิ์ศร”ีในความหมายทั่วไปทีห่มายถึง “เกียรติศักดิ์” 

(๔) ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นหลักประกันมิให้รัฐบาลอาศัยเสียงข้างมากในรัฐสภาที่จะตรา

กฎหมายตามอ าเภอใจ จนอาจก่อให้เกิดความไม่สงบหรือเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยไม่จ าเป็น 
ส่วนบทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติเพ่ือป้องกันมิให้มีการตรากฎหมายขึ้นมาเพ่ือ

จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ อัน
เป็นหลักสากลที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในนานาชาติ ทั้งยังเป็นหลักการที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ 
เช่นเดียวกัน  ความหมายในวรรคนี้ มิได้มีความมุ่งหมายเพียงห้ามมิให้ตรากฎหมายในทางจ ากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะโดยตรงเท่านั ้น แม้แต่การตรากฎหมายที่จะมีผลให้เกิดกับบุคคลใด  
บุคคลหนึ ่งเป็นการเฉพาะ ก็ต้องห้ามเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่าในบางกรณีที่จ าเป็นต้องกระท า ก็ต้องมี
บทบัญญัติยกเว้นไว้ให้ในรัฐธรรมนูญ ดังที่ปรากฏในมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งบัญญัติ
ยกเว้นให้กระท าได้ในกรณีการตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ 
 
  



๔๑ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๗  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ
และเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วย

เหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้ 

มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคล
อ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมาย
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

ก าหนดหลักแห่งความเสมอภาคของ
บุคคล และห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๒) ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย ต่อมาภายหลังในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๒๘) ได้มีการเพ่ิมความตามวรรคสองว่า ชายและหญิงมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน ส่วนความในวรรคอ่ืน ๆ นั้นได้มีการบัญญัติเพ่ิมขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๓๐ และมาตรา ๖๔) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑) 

ส าหรับประเทศไทยนั้น หลักความเสมอภาคของบุคคล ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากระบบศักดินา ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องสิทธิ หรือความรับผิดแม้กระทั่ง
การรับโทษยังแตกต่างและไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น ความจ าเป็นที่ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 



๔๒ 
 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ จึงมีสาเหตุเพ่ือล้างความเชื่อเดิมเกี่ยวกับระบบการแบ่งชนชั้น ซึ่งแม้ในมหากฎบัตรแม็กนา 
คาร์ต้า (Magna Carta) ก็ได้มีการเขียนค าประกาศยืนยันการให้ความคุ้มครองของรัฐต่อเสรีชนที่จะต้องได้รับ
ความเป็นธรรมตามกฎหมาย ภายใต้กระบวนการยุติธรรม ซึ่งกลายมาเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่ง
ของระบอบประชาธิปไตยในยุคหลัง ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ เช่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น อินเดีย ก็ได้มีการบัญญัติรับรองความเท่าเทียมกันของบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นกัน 

นอกจากนี้ยังได้บัญญัติเพ่ือรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลว่า ไม่ว่าชายหรือหญิงย่อมมี
ความเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใด ๆ ไม่ได้ แต่กรณีมาตรการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ทั้งนี้ การรับรองสิทธิของบุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐ และ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่จะมีข้อจ ากัดไว้ใน
กฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 
 
  



๔๓ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๘  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย 

การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่มี
ค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืน ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอัน
กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ามิได้ 

เพ่ือเป็นการรับรองและก าหนด
หลักประกันในเรื่องสิทธิ เสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของบุคคล 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่เสมือนหนึ่งเป็นการรับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายของบุคคลอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากชีวิตและร่างกายเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด แต่ในการใช้สิทธิและ
เสรีภาพดังกล่าวนี้ จะต้องระมัดระวัง ไม่ให้กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน ๆ ด้วย ดังนั้น การใช้สิทธิและเสรีภาพ
อาจถูกจ ากัดด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ได้วางกรอบการใช้สิทธิและเสรีภาพว่า ต้องไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

ทั้งนี้ บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๑๔) และต่อมาภายหลังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
(มาตรา ๓๑) ได้มีการเพ่ิมความในเรื่องเงื่อนไขการจับ การขัง การตรวจค้นตัวบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญ และได้  
บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 

ดังนั้น การจับ การคุมขัง การค้นตัวบุคคล หรือการกระท าใดที่จะกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพ
ในชีวิตหรือร่างกายจะกระท ามิได้ เว้นแต่ เป็นกรณีตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยค าว่า “กฎหมาย” ให้หมายถึง 
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชก าหนด 
 
 
  



๔๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๙  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้
กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิด
และก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ 

ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลย
ไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้
กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิด
มิได้ 

การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้
เพียงเท่าที่จ าเป็น เพ่ือป้องกันมิให้มีการหลบหนี 

ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองมิได้ 

ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับ
การพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การ
ไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้  ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๒๙) ต่อมาภายหลังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
(มาตรา ๓๕) ได้บัญญัติเพ่ิมเรื่องเอกสิทธิ์ที่จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองในคดีอาญา และได้บัญญัติใน
ท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยบทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยบัญญัติว่าก่อนมีค าพิพากษาอันถึง
ที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้   ทั้งนี้ การ
ควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกันการหลบหนีเท่านั้น 

นอกจากนี้ ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักสากลในเรื่องเอกสิทธิ์ที่จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองในคดีอาญา เพื่อคุ้มครองสิทธิของจ าเลย
ในคดีอาญา 
  



๔๕ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๓๐  การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือป้องกัน
ภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ใน
ภาวะสงครามหรือการรบ 

ห้ามมิให้รัฐเกณฑ์แรงงาน เว้นแต่
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้  ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๒) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยบทบัญญัติใน
มาตรานี้ก าหนดว่ารัฐจะบังคับใช้แรงงานประชาชนไม่ได้ นอกจากมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดไว้ให้กระท าได้
เฉพาะเพ่ือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 
หรือในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 
 
  



๔๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๓๑  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือ
ศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตาม
หลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชน 
ชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

รับรองเสรีภาพของบุคคลในการถือ
ศาสนา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้  ได้บัญญัติ ไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๓) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยบทบัญญัติ
แห่งมาตรานี้ก าหนดความในส่วนแรกเป็นการรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐไม่สามารถจะไป
จ ากัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวได้ ส่วนที่สองเรื่องเสรีภาพในการปฏิบัติ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งอาจถูก
จ ากัดสิทธิได้ หากการกระท าดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของรัฐ และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 
  



๔๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว 

การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ 
ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

เพ่ือคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว 
พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขท่ีเป็น
ข้อยกเว้น 

 
ค าอธิบายประกอบ 

สิทธิของบุคคลในครอบครัวได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๔๓) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๔๗) 
ได้บัญญัติเพ่ิมเรื่องสิทธิของบุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นอยู่ส่วนตัว และได้บัญญัติในท านอง
เดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือวางหลักการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคสอง คงหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (มาตรา ๓๕) เป็นบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลมิให้ถูกละเมิด 
ตลอดทั้งเพ่ือก ากับและควบคุมรัฐในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของปัจเจกบุคคลต่อสาธารณะ 
 
  



๔๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๓๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอม

ของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระท า
มิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในเคหสถานของ
บุคคล พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขท่ีเป็น
ข้อยกเว้น 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 
๒๔๗๕ (มาตรา ๑๔) เป็น และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อคุ้มครองเสรีภาพ
ในเคหสถานหรือที่อยู่อาศัย โดยการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานต้องมีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไว้เป็นต้น ซึ่งการใช้เสรีภาพใน
เคหสถานที่มีผลเป็นการกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืนนั้น หากการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็น
ความผิดตามกฎหมายอื่น ก็ย่อมไม่อาจอ้างเสรีภาพในเคหสถานตามมาตรานี้ได้ 
 
 
  



๔๙ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๓๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้  
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะ
เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่น เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน 

เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้
เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคล
อ่ืน 

เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นโดยวิธีการใด ๆ ของบุคคล และ
เสรีภาพทางวิชาการ พร้อมทั้งก าหนด
เงื่อนไขท่ีเป็นข้อยกเว้น 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา๑๔) ซึ่งจะกล่าวเฉพาะเสรีภาพในการพูด การเขียน การโฆษณา เท่านั้น ต่อมาใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๓๙) ได้บัญญัติเพ่ิมเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยหลักการคุ้มครอง
เสรีภาพตามมาตรานี้ เป็นการรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เสรีภาพนี้เป็นที่ยอมรับ
นับถือว่า เป็นสิ่งส าคัญ มีคุณค่าในระดับสากล มีบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลและกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)  
อย่างไรก็ตาม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นนี้ หากมีการแสดงความคิดเห็นไปกระทบสิทธิบุคคลอ่ืน และท าให้
บุคคลอ่ืนเสียหายย่อมมีความรับผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติ
ข้อจ ากัดการใช้เสรีภาพของบุคคลบางประการ คือ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ การคุ้มครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกัน
สุขภาพของประชาชน  ทั้งนี้ ในกรณีการป้องกันสุขภาพของประชาชนนั้น หมายรวมถึง ในกรณีที่รัฐจ าเป็นต้อง
ตรากฎหมายเพ่ือจ ากัดสิทธิบางเรื่อง เช่น การห้ามไม่ให้มีการโฆษณาขายบุหรี่ และเหล้า เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็น
การจ ากัดเสรีภาพตามความในมาตรานี้ ย่อมสามารถกระท าได้ 

(๒) การคุ้มครองเสรีภาพในวิชาการ(Academic Freedom) ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๔๒) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ใน
รัฐธรรมนูญทุกฉบับ อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมหลักการใหม่



๕๐ 
 

ในเรื่องการคุ้มครองการใช้เสรีภาพทางวิชาการว่า ต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอ่ืน เสรีภาพ
ทางวิชาการนั้นเป็นเสรีภาพที่ส าคัญประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย โดยบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองนั้น
ต้องเป็นผู้ท างานทางวิชาการที่อยู่บนพ้ืนฐานหลักวิชาการอย่างถูกต้อง มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วย
วิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การค้นคว้า หรือการเสนอองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งการใช้
เสรีภาพนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ขัดต่อหน้าที่หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพ และไม่ปิด
กั้นความเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่นด้วย 
 
 
  



๕๑ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๓๕  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อม
มีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพ่ือ
ลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้ 

การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนจัดท าขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าในระหว่าง
เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย 

การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่ออุดหนุนกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระท ามิได้  
หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพ่ือ
ประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพ่ือการอ่ืนใดใน
ท านองเดียวกัน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก าหนดและประกาศให้ประชาชน
ทราบด้วย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมี
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง แต่ให้ค านึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของ
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 

เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น
ของสื่อมวลชน และป้องกันการถูก
แทรกแซงหรือครอบง าจากต่างชาติ 
รวมทั้งเพ่ือป้องกันมิให้รัฐเข้ามาให้
เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพ่ืออุดหนุน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
อ่ืนของเอกชน  ทั้งนี้ ไดร้ับรอง
เสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนว่ามีเสรีภาพ
ดังเช่นสื่อมวลชนอื่น แต่ในการ
ปฏิบัติงานต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์
และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัด
ด้วย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๓๙ 
และมาตรา ๔๑) และบัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖) อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมความ
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า เสรีภาพในการท าหน้าที่สื่อกลางของอาชีพสื่อมวลชนนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จึงต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งการประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน 



๕๒ 
 

(๒) บทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชน ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๕) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
ทั้งนี้ ความในวรรคสามได้ก าหนดว่า ห้ามรัฐใช้อ านาจตรวจสอบข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ก่อนการเผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ เว้นแต่ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม ซึ่งเป็นการคงหลักการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๕) อย่างไรก็ดี โดยปกติหากมีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงย่อมสามารถขอด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวได ้

(๓) การก าหนดให้เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนต้องเป็น “บุคคลสัญชาติ
ไทย” ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๓๙) และ
บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๕) เนื่องจาก
กิจการสื่อมวลชนถือเป็นกิจการส าคัญประเภทหนึ่งของรัฐ จึงต้องป้องกันการถูกแทรกแซงหรือครอบง าจาก
ต่างชาติ 

(๔ ) บทบัญญัติในวรรคห้าเป็นบทบัญญัติ ใหม่ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือห้ามรัฐด าเนินการที่มีผลเป็นการอุดหนุนกิจการสื่อมวลชนของเอกชน โดยการซื้อ
โฆษณาจากสื่อมวลชนในลักษณะที่ต้องการเข้าไปมีอิทธิพลนั้น ต้องห้ามไม่ให้ด าเนินการ เพ่ือป้องกันมิให้มีการ
แทรกแซงการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระของสื่อมวลชนที่มีต่อรัฐ และป้องกันมิให้มีการเบี่ยงเบนของรัฐหรือ
การสร้างประชามติของสังคมที่จะมีต่อรัฐ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐอาจมีความจ าเป็นในการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์กิจการของรัฐในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น จึงก าหนดเป็นหลักการใหม่ว่า
ถ้ามีการใช้งบประมาณเพ่ือการนั้น ให้หน่วยงานต่าง ๆ เปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ จะได้ประกาศให้ประชาชนทราบ และเพ่ือใช้กระบวนการนี้เป็นการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐต่อไป 

(๕) ส าหรับบทบัญญัติคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นสื่อมวลชน เป็นบทบัญญัติซึ่งได้เคย
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๑) และบัญญัติในท านองเดียวกัน
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๖) อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดจากที่ก าหนดไว้ว่า นอกจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะได้รับการรับรองคุ้มครองในฐานะสื่อมวลชนตามวรรคหนึ่งแล้ว ในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องค านึงถึง
วัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่สังกัดด้วย 
 
  



๕๓ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
ถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ 

การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคล
สื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือ
ได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลใน
การติดต่อสื่อสารถึงกัน โดยมี
ข้อยกเว้นในกรณีที่มีค าสั่งหรือหมาย
ของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการสื่อสารของบุคคล  ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๔๐) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ใน
รัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ ถือเป็นเสรีภาพในการติดต่อถึงกัน 
แต่เนื้อหาจะผิดกฎหมายหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของรัฐพบว่ามีการกระท า
ความผิดอันขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๔ ก็สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ อย่างไรก็ดี 
บทบัญญัติในมาตรานี ้ให้ความส าคัญในเรื ่องเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร ไม่ใช่เนื้อหาข้อมูลที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร 

ส าหรับบทบัญญัติในวรรคสองได้เพ่ิมเติมจากหลักการเดิม โดยก าหนดว่าหากมีค าสั่งหรือ
หมายของศาลก็สามารถตรวจ กัก หรือเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันได้ รวมทั้งการกระท าด้วยประการใด ๆ 
เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันได้  ไม่ว่าด้วยเหตุอะไร ซึ่งในการขอให้ศาลมีค าสั่งหรือ
ออกหมายนั้น จะต้องแจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงต้องขอให้ศาลออกหมายหรือมีค าสั่งด้วย 
 
  



๕๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบ
มรดก 

ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือการอันเป็น
สาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน และต้อง
ชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจน
ผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน โดยค านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่ 
ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท าเพียงเท่าท่ี
จ าเป็นต้องใช้เพ่ือการที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืน
เพ่ือน าอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์
แห่งการเวนคืนและก าหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้
ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด
หรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิม
หรือทายาทประสงค์จะได้คืน ให้คืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาท 

ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูก
เวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์ หรือที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่ 
เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป  
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุ
เจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตาม
ความจ าเป็น มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคสอง 

เพ่ือคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน และ
การสืบมรดก รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ และค่าทดแทน 

 
 



๕๕ 
 

ค าอธิบายประกอบ 

(๑) สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๔) ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
(มาตรา ๓๔) ได้บัญญัติเพ่ิมเรื่องสิทธิในการสืบมรดก และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
ซึ่งบุคคลที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยชอบรวมถึงการรับมรดก ย่อมได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าว
อาจถูกจ ากัดได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น เช่น การอายัด การยึด หรือการริบทรัพย์จะกระท าได้ก็
แต่โดยกฎหมายให้อ านาจ เป็นต้น 

(๒) บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเวนคืนได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๔) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งก าหนดให้การ
ทดแทนเป็นราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาด แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้เปลี่ยนแปลงให้การทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นการทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควร 

(๓) ส าหรับบทบัญญัติที่ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จะกระท าเพียงเท่าที่จ าเป็น 
เว้นแต่เป็นกรณีการชดเชยแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  มีหลักการส าคัญว่า 
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะต้องระบุวัตถุประสงค์  มีการก าหนดระยะเวลา และขอบเขตการใช้
อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจน ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือมีอสังหาริมทรัพย์
เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน ให้คืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาท
เพื่อความยุติธรรม แต่หากเกิดกรณีที่มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนอย่างหนึ่ง 
แต่ในเวลาต่อมาต้องการจะน าไปด าเนินการในวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่ง รัฐต้องคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นให้กับ
เจ้าของหรือทายาท และหากรัฐยังต้องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างอ่ืนอีก ก็ต้องท าการ
เวนคืนใหม่โดยต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนใหม่ไว้ด้วย ทั้งนี้ การก าหนดระยะเวลาการขอคืนและ
การคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์หรือที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิม
หรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  อย่างไรก็ตาม รัฐอาจ
ตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นการเฉพาะรายได้ตามความจ าเป็น โดยไม่ถือว่าขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๖ 
วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
  



๕๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๓๘  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและ
การเลือกถิ่นที่อยู่ 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
การผังเมือง หรือเพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครวั หรือเพ่ือสวัสดิภาพ
ของผู้เยาว์ 

เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการเดินทาง
และการเลือกถิ่นที่อยู่ พร้อมทั้ง
ก าหนดเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้น 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๔๑) และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๔๗) ได้บัญญัติเพ่ิมเพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการเดินทางด้วย และได้บัญญัติใน
ท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ  อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้เพ่ิมเติมข้อยกเว้นของการจ ากัดเสรีภาพให้รวมถึงการรักษาสถานภาพของครอบครัวด้วย  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
ได้รับรองเสรีภาพของบุคคลที่จะเดินทางไป ณ ที่ใดก็ได้โดยอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยวิธีใดก็ตาม ซึ่งใน
แต่ละวิธีในการเดินทางนั้น ก็อาจมีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น การเดินทางโดยรถยนต์ก็จะอยู่ภายใต้
บังคับของพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น 
 
 
  



๕๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๓๙  การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอก
ราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร 
จะกระท ามิได้ 

การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
จะกระท ามิได้ 

การเนรเทศ การห้ามเข้าประเทศ 
และการถอนสัญชาติของบุคคล
สัญชาติไทยจะกระท ามิได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๔๑) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ บทบัญญัติตาม
มาตรานี้ เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย มิให้ถูกเนรเทศออกนอก
ราชอาณาจักรไทย หรือมิให้ถูกห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย อันเป็นสิทธิเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้น 

(๒) บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติใหม่เพ่ือก าหนดว่า การถอนสัญชาติไทยโดยการเกิด
จะกระท ามิได้ ทั้งนี้ บุคคลต่างชาติผู้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยวิธีการใด ๆ เช่น การสมรสกับหญิงไทย บุคคล
ดังกล่าวจึงไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด หากมีการกระท าความผิดตามกฎหมาย ย่อมส่งผลให้ถูกถอนสัญชาติได้ 
และเมื่อถูกถอนสัญชาติไทยแล้วก็สามารถท าการเนรเทศได้ ทั้งนี้หากบุคคลดังกล่าวยังถือสัญชาติไทยจะไม่
สามารถท าการเนรเทศได้เพราะเป็นการผิดหลักสากล แต่การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
จะกระท ามิได้ เพราะหากเนรเทศบุคคลที่ถือสัญชาติไทยโดยการเกิดซึ่งถือว่าเป็นคนไทย บุคคลเหล่านั้นจะไม่มี
ประเทศให้อยู่อาศัย 

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ถือสองสัญชาติ คือ สัญชาติไทยและสัญชาติอ่ืนยังถือว่าเป็นบุคคล
สัญชาติไทย โดยกฎหมายไทยให้สิทธิที่จะสละสัญชาติมากกว่าจะบังคับให้สละสัญชาติ การบังคับเกี่ยวกับเรื่อง
สัญชาติจะมีในกรณีที่บุคคลแปลงสัญชาติหรือบุคคลได้สัญชาติโดยการสมรส เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ก าหนดไว้ว่าหากบุคคลต้องการแปลงสัญชาติเป็นคนอเมริกันต้องให้สละสัญชาติเดิม เป็นต้น 
  



๕๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษา
ความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค 
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าท่ีจ าเป็น หรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 

การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
ตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการ
จัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไข ใน
การจ ากัดเสรีภาพว่าต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และก าหนด
ขอบเขตของการตรากฎหมายจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพมิให้เป็น
การก้าวก่ายการจัดการศึกษา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๔) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับส่วน
บทบัญญัติในวรรคสองเป็นการก าหนดข้อยกเว้นในการจ ากัดเสรีภาพการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งก าหนด
กรอบว่าจะท าได้ในกรณีใดบ้าง  ในการด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจ ากัดเสรีภาพตามวรรคสองนี้ จ าเป็นต้อง
พิจารณามาตรา ๒๖ และมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญประกอบด้วย เพราะการจ ากัดเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น 
จึงต้องพิจารณาจ ากัดเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น ในการตรากฎหมายเพ่ือ “การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ” ต้องไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินความจ าเป็น หรือท าให้บุคคลไม่สามารถ
เข้าประกอบอาชีพนั้นได้ด้วยเหตุที่ไม่เกี่ยวกับความรู้ในอาชีพนั้น เช่น ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานศึกษาว่า
จะต้องมีลักษณะอย่างใด เป็นต้น และต้องไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันทางอาชีพหรือวิชาชีพ  เนื่องจากมี
แนวโน้มที่ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ จะรวมกลุ่มกันเพ่ือก าหนดให้อาชีพของตนเป็น “วิชาชีพ” และสร้างกลไก
ที่เป็นอปุสรรคหรือภาระของผู้ประกอบอาชีพโดยไม่จ าเป็น 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคสาม เป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมข้ึนใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือก าหนดว่า การจัดระเบียบการประกอบอาชีพนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา และต้องกระท าเพียงเท่าที่จ าเป็น เพ่ือไม่ให้มีการสร้าง
เงื่อนไขในลักษณะที่จะน าไปสู่การจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลทั่วไป หรือเข้าไปก้าวก่าย
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เข้ารับการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีอิสระในการจัดระบบการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการศึกษา 



๕๙ 
 

โดยมิได้มุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาไปประกอบอาชีพด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงด้านเดีย ว เช่น การ
ประกอบอาชีพสื่อมวลชน หรือนักวิทยาศาสตร์ บุคคลมีเสรีภาพที่จะเป็นได้แม้ไม่จบการศึกษาทางด้านวารสาร
ศาสตร์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง ซึ่งการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ ไม่ได้หมายความเฉพาะในเรื่อง
วิชาชีพเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการก าหนดกฎเกณฑ์ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะด้วย เช่น การประกอบอาชีพประมง ก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการท าการประมง เป็นต้น 
 
 
  



๖๐ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๔๑  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ

ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและ

ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท า

หรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

ก าหนดสิทธิของบุคคลและชุมชนใน
การเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะของรัฐ การร้องทุกข์และ
การฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด
เนื่องจากการกระท าหรือละเว้นการ
กระท า 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๑๕) และบทบัญญัติสิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด 
เนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น 
ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๔๔) ส่วนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลและชุมชนในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานรัฐ 
ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๘) และได้บัญญัติ
ท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ 
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๔)  ทั้งนี้ ความในมาตรานี้เป็นการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 
ท าให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐและง่ายต่อการตรวจสอบ และเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
ในการร้องทุกข์และการฟ้องหน่วยงานของรัฐด้วย ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ไดแ้ยกสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการบัญญัติกฎหมายล าดับรอง 

(๒) ค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายรวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐทั้งท่ีมีสถานะเป็น
นิติบุคคล และทีไ่ม่เป็นนิติบุคคลด้วย 

(๓) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๘) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๖) 
ก าหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวจะต้อง
มิใช่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ การจะวินิจฉัยว่าข้อมูลใดเป็น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจาก
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  



๖๑ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๔๒  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็น
สมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้  
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือการป้องกันหรือขจัด 
การกีดกันหรือการผูกขาด 

เพ่ือรับรองหลักประกันเสรีภาพของ
บุคคลในการรวมตัวกัน การจะจ ากัด
เสรีภาพในเรื่องนี้ต้องตราเป็นกฎหมาย
และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดเท่านั้น 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๘) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มเติมหลักการจากมาตรา ๖๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยไดบ้ัญญัติให้มีเสรีภาพในการรวมกันเป็นชุมชน
ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

(๒) บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติคุ้มครองเสรีภาพในการรวมตัวกันนั้นมิให้ถูกรัฐตรา
กฎหมายออกมาจ ากัด เว้นแต่เป็นความจ าเป็นเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด บทบัญญัติ
ท านองเดียวกันนี้ในรัฐธรรมนูญก่อนปี ๒๕๑๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
(มาตรา ๓๗) และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๔๓) บัญญัติแตกต่างจากที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๑๗ (มาตรา ๓๗) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๕) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๖๔) และรัฐธรรมนูญปัจจุบัน กล่าวคือ รัฐธรรมนูญก่อนปี ๒๕๑๗ บัญญัติว่า “การรวมกัน การจัดตั้ง
หรือเงื่อนไขของการจัดตั้ง การด าเนินกิจการและการเลิกของสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ หรือหมู่คณะอ่ืน 
ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ซึ่งท าให้สามารถตรากฎหมายออกมาก าหนดเงื่อนไขในการจัดตั้ง
สมาคม สหภาพ สหกรณ์ ได้ 
 
 
  



๖๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๔๓  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

(๒) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(๓) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้
ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองด
เว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของ
ประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้
ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ 

(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน 
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความ

รวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วย 

เพ่ือรับรองสิทธิของบุคคลและ
สิทธิของชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี 
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๐) แต่สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติเป็นเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามี
การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวออกใช้บังคับ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗) จึงได้รับรองสิทธิให้มีข้ึนตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ต้องมีกฎหมายมารองรับ อย่างไรก็ดี 
มาตรานี้ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้น าสาระส าคัญของบทบัญญัติ
แห่งมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาบัญญัติรวมกับสิทธิอื่น ๆ ให้เกิดความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
โดยความในมาตรานี้ได้บัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองสิทธิของบุคคลและสิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งก าหนดให้มีส่วนร่วม



๖๓ 
 

ในการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

บทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
วัฒนธรรม ต้องพิจารณาประกอบกัน ๔ มาตรา คือ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ 
ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิหรือหน้าที่ของชุมชน แต่อย่างไรจึงเป็นชุมชน และการใช้สิทธิในนามของชุมชน 
หรือปกป้องสิทธิของชุมชนจะมีขบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร จ าเป็นต้องให้สังคมค่อย ๆ สร้างวิวัฒนาการร่วมกัน 
โดยมีศาลหรือศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ประคับประคอง 

(๒) สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓) ได้ก าหนดให้เป็นไปตามวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ เนื่องจากเพ่ือเป็นป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ความในอนุมาตรา (๔) ก าหนดให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดระบบสวัสดิการของชุมชน ซึ่งเป็น
เรื่องใหม่ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพ่ือให้ประชาชนจัดระบบสวัสดิการได้ด้วยตนเอง 

(๔) บทบัญญัติแห่งมาตรานี้มิได้บังคับว่าบุคคลและชุมชนจะต้องร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในทุกกรณี กล่าวคือ สิทธิตามมาตรานี้ บุคคลและชุมชนสามารถด าเนินการด้วยตนเองได้
กรณีหนึ่ง และอีกกรณีหนึ่งบุคคลและชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐได้ด้วย 
 
  



๖๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดย
สงบและปราศจากอาวุธ 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษา
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น 

เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน
ในการชุมนุม ภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนด 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้  ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๗) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งเป็นการ
คุ้มครองเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดกรอบในการตรากฎหมายเพ่ือจ ากัดเสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  ซึ่งอาจกระท าได้แต่เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International 
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) เหตุที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐตรากฎหมายเพ่ือจ ากัด
เสรีภาพดังกล่าวได้ ก็เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองส่วนรวมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
ทั่วไป มิให้ต้องถูกลิดรอนหรือรบกวนอันเนื่องมาจากการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของบุคคลใด เช่น รัฐอาจตรา
กฎหมายจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพ่ือป้องกันมิให้สิทธิและเสรีภาพในการสัญจรใน
ชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไปต้องถูกกระทบกระเทือน เป็นต้น 
 
  



๖๕ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๔๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง 
พรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกบัการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผย
และตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
ในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนด
มาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดย
บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการ
ก ากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน
ในการจัดตั้งพรรคการเมือง และ
ก าหนดแนวทางในการบริหารพรรค
การเมืองให้อยู่ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ โดยเฉพาะความในวรรคหนึ่ง ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๙) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
โดยความที่ว่า “ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” 
เป็นเงื่อนไขส าคัญของการจัดตั้งพรรคการเมือง กล่าวคือ แม้ว่าพรรคการเมืองจะสามารถตั้งขึ้นมาตาม
อุดมการณ์ใด ๆ ของประชาชนที่มาร่วมกันในการจัดตั้งพรรคการเมือง แต่อุดมการณ์นั้นต้องไม่ขัดต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดตั้งพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์
ในการล้มล้างระบอบดังกล่าวจึงไม่ได้รับการคุ้มครองที่จะจัดตั้งขึ้นได้ตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น ในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองจะต้องท าอย่างไร รัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามมาตรา ๑๓๐ (๔) 
ก าหนดให้ท าเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

บทบัญญัติในวรรคสองเพิ่มขึ ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เพ่ือก าหนดกรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารพรรคการเมืองให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ (๕) ซึ่งก าหนดว่า 
“คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องกลไกท่ีมีประสิทธิภาพที่ท าให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนิน
กิจกรรมได้โดยอิสระ ปราศจากการครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” 



๖๖ 
 

กรอบที่ก าหนดไว้ดังกล่าวเป็นการมุ่งหมายเพ่ือให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองตั้งแต่เริ่มแรก โดยก าหนดให้การบริหารและการส่ง
ผู้สมัคร และการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ของพรรค ต้องให้สมาชิกของพรรคมีส่วนร่วมด้วย เป็นการป้องกันมิให้
พรรคการเมืองมีลักษณะเป็นธุรกิจการเมือง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาศัยความได้เปรียบทางการเงินมาเป็น  
ผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว ทั้งป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิกของพรรคมาเป็น
ผู้ครอบง าหรือชี้น ากิจการของพรรคได้ และจะต้องมีกลไกในการก ากับดูแลสมาชิกของพรรคมิให้ฝ่าฝืนกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วย 
 
  



๖๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๔๖  สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 

บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพ่ือ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 

องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้ง
เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  ทั้งนี้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค 
และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และ
สิทธิในการรวมกันจัดตั้งองค์กรของ
ผู้บริโภค และสิทธิขององค์กรของ
ผู้บริโภคท่ีจะรวมตัวกันจัดตั้งเป็น
องค์กรที่มีความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิด
พลังในการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้  ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๗) และบัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๖๑) โดยบัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และได้เพ่ิมกลไกให้แก่
ประชาชนเพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การคุ้มครองผู้บริโภคนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการ
บัญญัติไว้ ๒ ส่วน คือ บัญญัติให้เป็นสิทธิของประชาชนตามมาตรานี้ส่วนหนึ่ง และบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๖๑ อีกส่วนหนึ่ง เพ่ือให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันเพ่ือดูแลกันเองทางหนึ่ง และรัฐจัดหา
มาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติมาตรานี้มีลักษณะแตกต่างจากที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนได้ก าหนดคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคสามารถ
รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรผู้บริโภคองค์กรหนึ่งที่เป็นอิสระ แต่ตามมาตรานี้ได้ก าหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะ
รวมตัวกันเป็นองค์กรของผู้บริโภคซึ่งอาจมีจ านวนมากตามลักษณะ ประเภท หรือชนิดของการบริโภค 
ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคสามารถรวมกลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน แยกกันเป็น
องค์กร ๆ ไปตามความสมัครใจ ไม่ถูกบังคับให้ต้องรวมกันเป็นองค์กรเพียงองค์กรเดียว แต่เมื่อมีการจัดตั้ง
องค์กรของผู้บริโภคแยกจากกันแล้ว รัฐธรรมนูญได้คุ้มครองสิทธิให้องค์กรเหล่านั้นสามารถรวมตัวกันขึ้นเป็น
องค์กรที่มีความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดยมีรัฐเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนด้วย 
  



๖๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๔๗  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข
ของรัฐ 

บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของ
รัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ
อันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

เป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะ
ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และ
ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ
อันตรายจากรัฐ และคุ้มครองคน
ยากไร้ที่จะได้รับบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๓๔ (มาตรา ๔๑) และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ทั้งนี้   รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ยากไร้ให้กว้างขวางขึ้น 
โดยจากเดิมที่เคยบัญญัติให้ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจ ากัดแต่เฉพาะการรักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐ เป็นมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นบริการที่กว้างกว่าการรักษาพยาบาล แต่เพ่ือมิให้เป็นภาระแก่รัฐในทันทีทันใด
จนเกินขีดความสามารถ จึงได้ก าหนดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เพ่ือรัฐจักได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน
ให้เหมาะสมกับความพร้อมของรัฐได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายออกมาก าหนด สิทธิของคนยากจน
ที่จะได้รับการบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ย่อมเกิดขึ้นทันทีตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ 

อนึ่ง นอกจากบทบัญญัติในมาตรานี้แล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุเคราะห์
บุคคลในเรื ่องสุขภาพอนามัย ยังมีบัญญัติไว้ในมาตราอื่นอีก คือ  มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๑ 
มาตรา ๒๕๘ ช. (๔) 
 
  



๖๙ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๔๘  สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและ
หลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เพ่ือเป็นหลักประกันในการคุ้มครอง
สิทธิของมารดา และผู้สูงอายุที่ไม่มี
รายได้เพียงพอ และบุคคลผู้ยากไร้ ที่
จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งเป็นบทบัญญัติใหม่ โดยบทบัญญัตินี้เทียบเคียงจากกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ( International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights : ICESCR) ข้อ ๑๐ (๒) ที่รับรองว่ามารดาควรได้รับการคุ้มครองพิเศษระหว่างช่วงระยะเวลา
ตามควรก่อนหรือหลังการให้ก าเนิดบุตร ระหว่างช่วงระยะเวลาเช่นว่านี้ มารดาซึ่งท างานควรได้รับอนุญาต
ให้ลาโดยได้รับค่าจ้าง หรือลาโดยมีสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการด้านสังคมอย่างเพียงพอ โดยวัตถุประสงค์ของ
ความในวรรคนี้ มีจุดมุ่งหมายเป็นการส่งเสริมให้พลเมืองไทยรุ่นใหม่มีสุขภา พแข็งแรงและมีคุณภาพ 
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมและความมั่นคงของประเทศ จึงจ าเป็นต้องมี
หลักประกันเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยก าหนดให้สตรีที่อยู่ในช่วงระหว่าง ก่อน และหลังการ
คลอดบุตรต้องได้รับความคุ้มครอง ช่วยเหลือ และให้โอกาสในการเลี้ยงดูบุตรได้อย่างเต็มที่ 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๔) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๓) เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่บุคคลผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพในอันที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ 

อนึ่ง นอกจากบทบัญญัติในมาตรานี้แล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุเคราะห์
บุคคลในเรื ่องสุขภาพอนามัย ยังมีบัญญัติไว้ในมาตราอื่นอีก คือ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๑ 
มาตรา ๒๕๘ ช. (๔) 
  



๗๐ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๔๙  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้ม
ล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมิได้ 

ผู้ใดทราบว่ามีการกระท าตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิ
ร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้
เลิกการกระท าดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่รับด าเนินการตามท่ี
ร้องขอ หรือไม่ด าเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง
ขอ ผู้ร้องขอจะยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ 

การด าเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการด าเนิน
คดีอาญาต่อผู้กระท าการตามวรรคหนึ่ง 

เป็นเกราะคุ้มครองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ก าหนดกลไกในการด าเนินการในกรณี
มีการฝ่าฝืน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้โดยเฉพาะความในวรรคหนึ่ง ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ (มาตรา ๓๕) และได้บัญญัติ
ในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เป็นบทบัญญัติวางหลักการเพ่ือปกป้องการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคอ่ืน ๆ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๖๓) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๖๘) เป็นบทบัญญัติเพื่อก าหนดว่าเมื่อผู้ทราบการกระท าอันเป็นการล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุด
เพื ่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ เลิกการกระท าดังกล่าว อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเพ่ิมความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หากกรณีดังกล่าวถ้าอัยการสูงสุด
มีค าสั่งไม่รับด าเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด าเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ผู้ร้องสามารถ
ยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเองได้  ทั้งนี้ ย่อมไม่กระทบต่อการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการตาม
วรรคหนึ่ง 
 
 



 

หมวด ๔ 
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

 
ความมุ่งหมาย 

ปวงชนชาวไทยมิได้มีแต่เฉพาะสิทธิและเสรีภาพตามหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ ในหมวด ๓ 
เท่านั้น แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้ปวงชนชาวไทยต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาประเทศตามความใน
หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทยด้วย ทั้งนี้ ความจ าเป็นที่ต้องมีการก าหนดหน้าที่ของบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากค าว่า “สิทธิและเสรีภาพ” มีค าควบคู่กันอยู่คือ “หน้าที่” ไม่ว่าเรื่องใด ๆ ก็ตาม เมื่อมี “สิทธิและ
เสรีภาพ” ก็ย่อมมี “หน้าที่” คู่กันเสมอ เมื่อบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพ ย่อมก่อให้เกิดหน้าที่ด้วย และหน้าที่
เหล่านี้จะต้องมีการตรากฎหมายมาใช้บังคับซึ่งอาจมีผลเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพแม้กระทั่งสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
บางประการได ้

บทบัญญัติในหมวด ๔ ยังคงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทั่วไปที่มีอยู่เดิม และมีหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้นใหม่ 
ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการที่บัญญัติในมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ กล่าวคือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ การไม่สร้างความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม การลงประชามติ ความร่วมมือและสนับสนุนการ
อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
และการไม่สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 
 
  



๗๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๕๐  บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

(๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ 
ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้
ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
(๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

อ่ืน และไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชัง
ในสังคม 

(๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 

(๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 

(๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบทุกรูปแบบ 

ก าหนดหน้าที่หลักของบุคคลใน
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มาคู่กับสิทธิ
และเสรีภาพที่ได้รับรองไว้ในหมวด ๓ 
ทั้งนี้ สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวอาจ
ถูกจ ากัดเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเป็นปวงชนชาวไทยได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

การก าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช  ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๕) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ  
ทั้งนี้ โดยรัฐธรรมนูญฉบับก่อนปี ๒๕๔๐ นั้น จะก าหนดหน้าที่ไว้เพียงไม่ก่ีเรื่อง เช่น หน้าที่รักษาซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รักษาซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่เคารพกฎหมาย 
หน้าที่ป้องกันประเทศ หน้าที ่รับการศึกษาอบรม เป็นต้น แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเพ่ิมหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหลายประการ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๕ 



๗๓ 
 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งก าหนดให้ปวงชนชาวไทยมีหน้าที่
ต่อประเทศชาติประการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การเพิ่มหน้าที่ในอนุมาตรา (๒) นอกเหนือการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ 
ผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ คือ 
การให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การที่เพ่ิมเรื่องดังกล่าวนี้ เนื่องจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาตินับวันเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นที่สังคมจะต้องให้ความส าคัญ จึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้อง
ร่วมมือและช่วยเหลือกัน 

๒. การเพ่ิมหน้าที่ตามอนุมาตรา (๔) ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมใน
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งหมายถึงการบังคับให้เด็กทุกคนต้องมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมตามการศึกษาภาคบังคับ 
และขณะเดียวกันบิดามารดา หรือผู้ปกครองย่อมต้องมีหน้าที่พาเด็กไปเข้ารับการศึกษาอบรม 

๓. การเพิ่มหน้าทีต่ามอนุมาตรา (๖) ก าหนดหลักการให้การใช้สิทธิและเสรีภาพนอกจาก
จะต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนแล้ว ยังจะต้องไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความ
แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม กล่าวคือ ต้องใช้สิทธิและเสรีภาพโดยสุจริตในทางสร้างสรรค์และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

๔. การเพ่ิมหน้าที่การลงประชามติตามอนุมาตรา (๗) เป็นการวางหลักเพ่ือรองรับการ
จัดท าประชามติต่าง ๆ ในอนาคตด้วย และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งหรือ
ลงประชามติในระบอบประชาธิปไตย และสร้างจิตส านึกทางการเมืองให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
มากขึ้น อย่างไรก็ดี แม้จะก าหนดให้การไปเลือกตั้งหรือลงประชามติเป็นหน้าที่ แต่การไปท าหน้าที่ดังกล่าว
ก็ต้องเป็นการท าหน้าที่อย่างอิสระ ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง 

๕. การเพิ่มหน้าที่ตามอนุมาตรา (๘) ก าหนดหลักการเพ่ือรองรับหลักสากลที่ประเทศไทย
ได้เขา้เป็นภาคีองค์การระหว่างประเทศในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการ
เปิดช่องให้แก่ประชาชน หรือชุมชน ในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และเป็นการสร้าง
จิตส านึกให้แก่คนในชาติว่าควรร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมหน้าที่โดยก าหนดหลักการให้ประชาชนมีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์
และคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมด้วย เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมยิ่งขึ้น อันจะท าให้เกิดการดูแลรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมไทย เช่น ภาพวาดโบราณ วัด เจดีย์โบราณ หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น 

อนึ่ง บทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และวัฒนธรรม ต้องพิจารณาประกอบกัน ๔ มาตรา คือ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ 

๖. การเพ่ิมหน้าที่ตามอนุมาตรา (๑๐) ก าหนดหลักการเกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ในเรื่องการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 



 

 

หมวด ๕ 
หน้าที่ของรัฐ 

 
ความมุ่งหมาย 

(๑) ด้วยเหตุที่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่ผ่าน ๆ มา 
ประชาชนมักจะได้รับในลักษณะ “นามธรรม”  ผู้ใดต้องการให้เกิดผลจ าเป็นต้องไปด าเนินการเรียกร้องให้เกิด
เป็นรูปธรรมขึ้น ทั้ง ๆ ที่สิทธิบางประการเป็นเรื่องที่รัฐสมควรจะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างแท้จริง เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้ก าหนดให้มีหมวดว่าด้วย “หน้าที่ของรัฐ” อันเป็นหมวดใหม่ที่บัญญัติขึ้นใน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนว่า รัฐต้องด าเนินการอันเป็นหน้าที่ของรัฐตามที่
รฐัธรรมนูญก าหนดตามก าลังความสามารถทางการเงินการคลังของรัฐ เพ่ือให้สิทธิของประชาชนในเรื่องส าคัญ ๆ 
เกิดเป็นรูปธรรมโดยที่ประชาชนไม่ต้องเรียกร้อง 

สาระในหมวดนี้หลายเรื่องเป็นการน าบทบัญญัติที่เคยบัญญัติไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐหลายประการมาบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ในส่วนสิทธิและเสรีภาพจะเป็น
เรื่องที่รัฐต้องท าให้แก่ทุกคน หรือเป็นเรื่องส่งผลกระทบต่อส่วนรวม เช่น การศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การบริการสาธารณสุข สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ  การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ของชาติ  ฯลฯ บางบทบัญญัติจะเป็นเรื่องการ
ด าเนินการของรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บางบทบัญญัติเป็นเรื่องการให้ประชาชน
มีส่วนร่วม เช่น การป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น 

(๒) สาระที่บัญญัติไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐมีสภาพบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ ไม่เช่นนั้นอาจเป็น
เหตุฟ้องร้องบังคับให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติได้ ดังนั้น จึงบัญญัติเฉพาะหลักการส าคัญและจ าเป็น ดังจะเห็นได้
ว่าการใช้ถ้อยค าจะใช้ว่า “รัฐต้อง ...” ซึ่งมีนัยส าคัญว่า เป็นการบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ ส่วนหมวดแนวนโยบาย
แห่งรัฐเป็นเรื่องทิศทางหรือแนวทางในการด าเนินนโยบายของรัฐ หากรัฐไม่ด าเนินการ ก็ไม่อาจเป็นเหตุแห่ง
การฟ้องร้องใหห้น่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติได้ จะมีการใช้ถ้อยค าที่แตกต่างว่า “รัฐพึง ...” 

(๓) หมวดหน้าที่ของรัฐ ก าหนดให้ “รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน” เพ่ือให้รัฐต้องด าเนินการใน
เรื่องที่ก าหนดให้แก่ประชาชน “ทุกคน” หรือ “ทุกชุมชน” เป็นการทั่วไป โดยที่ประชาชนแต่ละคนหรือแต่ละ
ชุมชน “ไม่ต้องใช้สิทธิร้องขอ” เหมือนที่ผ่านมาอีก หรืออาจกล่าวได้ว่า รัฐมีหน้าที่ท าให้สิทธิเป็นจริง รวมทั้งใน
กรณีที่จ าเป็นได้ก าหนดกลไกเพ่ือให้การท าหน้าที่ของรัฐบรรลุเป้าหมายไว้ด้วย ถ้ารัฐไม่กระท าตามหน้าที่ก็จะ
เป็นกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หรือถ้ากระท าหน้าที่ไม่ดี ประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิติดตามและ
เร่งรัดให้รัฐด าเนินการ และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์
นั้นได้  ทั้งนี้ เพ่ือบริการประชาชนและเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป 



๗๕ 
 

(๔) ส าหรับหน้าที่ของรัฐบางประการ เช่น เรื่องการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐนั้น บางบทบัญญัติจะสอดคล้องกับการก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของประชาชนและชุมชนด้วย ทั้งนี ้เพ่ือให้รัฐ ประชาชน และชุมชนร่วมกันท าหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 
 
  



๗๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๕๑  การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะ
ติดตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ รวมตลอดท้ังฟ้องร้องหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดขึ้นเพ่ือให้มั่นใจว่ารัฐจะท า
หน้าที่ของรัฐที่บัญญัติไว้โดย
ประชาชนและชุมชนไม่ต้องร้องขอ 
หากรัฐไม่ด าเนินการตามหน้าที่ที่
บัญญัติไว้ ประชาชนและชุมชน
สามารถใช้สิทธิที่จะติดตาม เร่งรัด 
หรือฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้เพ่ิมขึ้นใหม่เป็นมาตราแรกของหมวด “หน้าที่ของรัฐ” อันเป็นหมวดใหม่ที่บัญญัติ
ขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ภายหลังจากท่ีได้รับฟังความเห็นของประชาชนที่แสดงความห่วงใยว่ารัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐอาจไม่ท าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ได้ และหากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่ท าหน้าที่ตามที่
บัญญัติไว้แล้ว ประชาชนและชุมชนจะสามารถติดตาม เร่งรัด หรือฟ้องร้องได้หรือไม่ มาตรานี้จึงบัญญัติขึ้นเพ่ือให้
สิทธิประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม เร่งรัด ตลอดจนฟ้องร้องได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 
  



๗๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๕๒  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและ
เขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของ
ชาติ ความม่ันคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการ
ข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ 

ก าลังทหารให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ด้วย 

ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ปกป้องรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช และ
อธิปไตยของรัฐ โดยต้องจัดให้มี
การทหาร การทูต การข่าวกรอง ที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาผลประโยชน์
และความมั่นคงแห่งชาติ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๖๐) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ  โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมเติมข้อความให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ก าหนดหน้าที่ของรัฐใน
การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ อันประกอบด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่ง
อาณาเขต เกียรติภูมิ นอกจากนี้ต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ในการด าเนินการดังกล่าวรัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ ความว่า “บูรณภาพแห่งอาณาเขต” แปลว่า ความครบถ้วนสมบูรณ์ของอาณาเขต ซึ่งรัฐจักต้องรักษาไว้ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาโดยจะบกพร่องมิได้ โดยอาณาเขตหมายความรวมถึงบนท้องฟ้า ใต้น้ า ไหล่ทวีป 
และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เป็นต้น ส่วนความว่า “เขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย” มีความหมายรวมถึงสิทธิ
พิเศษในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของรัฐชายฝั่ง 

(๒) บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติใหม่ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติขึ้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพราะที่ผ่านมาโดยปกติการใช้ก าลังทหารจะใช้เพ่ือ
ป้องกันประเทศหรือการรบ การสงครามเป็นหลักใหญ่ ต่อมาในระหว่างที่ไม่มีสงคราม ทหารได้เข้ามามีส่วนใน
การพัฒนาประเทศ จึงท าให้เกิดข้อสงสัยว่า สามารถใช้ก าลังทหารเพ่ือการพัฒนาประเทศได้หรือไม่ และจะเกิด
ปัญหาว่า จะขัดต่อหลักเสรีภาพของบุคคลหรือไม่ รวมทั้งการใช้งบประมาณในด้านการพัฒนา ดังนั้น จึงบัญญัติ
ให้ชัดเจนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
 
  



๗๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๕๓  รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย และบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติท านองนี้ เคยมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ แต่จะอยู่ในหมวดว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐ ทั้งยังมีสาระที่แตกต่างกัน เช่น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง) ก าหนดให้ “รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายฯ” ส่วนรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๘๑ (๑)) ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการ “ดูแลให้มีการปฏิบัติ
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง” แต่ความมุ่งหมายของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มุ่งหมายที่จะให้เกิดการปฏิรูปให้กฎหมายมีผลบังคับใช้
อย่างจริงจังและเข้มงวด จึงได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องดูแลให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับกับประชาชน 
หรือกฎหมายที่ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นการบริการประชาชน 
ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเก่ียวข้อง จะต้องบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเมื่อก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของรัฐแล้ว หากมีการปล่อยปละละเลย ประชาชนอาจฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้ ตามมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญนี้ แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นการสร้างความเข้มงวดกวดขันให้เกิดขึ้นแก่ทั้งสอง
ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชน ในขณะเดียวกันก็ให้อ านาจประชาชนในอันที่จะติดตามการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด้วย 
 
  



๗๙ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๕๔  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และ
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม  
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรร
งบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้ง
การให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่าง

เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่มี
ความเสมอภาคแก่คนทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกฐานะ และทุกพ้ืนที ่โดยให้เป็น
หน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลและพัฒนา
ตั้งแตเ่ด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้สามารถ
มีสติปัญญาที่พัฒนาและมีวินัยที่ดี
งามอย่างเสมอเหมือนกัน รวมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายของการให้
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษา รวมตลอดทั้งการเปลี่ยน
แนวคิดในการจัดการศึกษาจากการ
มุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้เป็นลักษณะ
การศึกษาตามความถนัด โดยจัดให้มี
กองทุนเพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินในการ
ปฏิรูปการศึกษาส าหรับผู้เรียนและ
ครู และเพ่ือให้การศึกษาเป็นเรื่อง
การวางอนาคตของชาติในระยะยาว 
ซึ่งไม่ใช่การศึกษาแบบเดิม แต่เป็น
การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมคนเข้าสู่
ศตวรรษหน้า ซ่ึงจ าเป็นต้องมีทักษะที่
แตกต่างจากทักษะที่ได้รับจาก
การศึกษาในระบบปัจจุบัน 



๘๐ 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

น้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
ก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้  ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๔๑) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดหลักการให้
บุคคลมีความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้น าเอาเรื่องสิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษามาบัญญัติไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐแทน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ โดยมุ่งหมายให้ขจัดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา และท าให้โอกาสทางการศึกษาของทุกคนทัดเทียมกันอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ภาครัฐต้องมุ่งเน้นให้จัดการศึกษาแก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการ
ดูแลและพัฒนาอย่างเสมอภาคกันตั้งแต่ก่อนชั้นอนุบาล เพ่ือมิให้เด็กเล็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนต้องล้าหลัง
ด้านการศึกษาไปตลอดชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กเล็กที่ครอบครัวมีฐานะร่ ารวยซึ่งมีโอกาสได้รับการดูแลและ
พัฒนาตั้งแต่ก่อนชั้นอนุบาล แม้ภาครัฐจะมีโครงการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลาสิบสองปี แต่โครงการ
ดังกล่าวจะไม่เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวเด็กที่มีฐานะยากจน ทั้งนี้ มีผลการวิจัยทางการแพทย์และการศึกษา
ตรงกันว่า เด็กวัยที่จะพัฒนาสมอง อารมณ์ และจิตใจต้องพัฒนาอย่างช้าในช่วงอายุ ๒ ขวบ ถึงก่อนอายุ ๕ 
ขวบ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ แต่เด็กเล็กในครอบครัวที่ยากจนและในชนบท ซึ่ง
เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาในวัยเด็กเล็ก ท าให้ไม่สามารถแข่งขันในระบบ
การศึกษาได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้หาแนวทางแก้ปัญหา เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า และให้ทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียม โดยก าหนดให้การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
สร้างความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน 

ในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้มีการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย  ทั้งนี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับผู้
ขาดแคลนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประกอบกับเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยมีการใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนดังกล่าวได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีด้วย 
 
  



๘๑ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๕๕  รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้าน
แพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย 

รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและ
มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ให้บริการ และ
ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
มีการควบคุม ป้องกัน รักษา และ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนา
การแพทย์แผนไทย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้  ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๔๑) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ แต่อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการบริการสาธารณสุข ซึ่งจะ
สอดคล้องกับสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและได้มาตรฐาน เพ่ือให้คนมี
สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ รัฐจะต้อง
สร้างหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค นอกจากนี้ ยังบัญญัติเพ่ิมเติมถึง
เรื่องแพทย์แผนไทย เพ่ือท าให้เกิดความคุ้มครอง และเป็นการให้ความส าคัญการแพทย์แผนไทยโดยรัฐ 

อนึ่ง นอกจากบทบัญญัติในมาตรานี้แล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุเคราะห์
บุคคลในเรื่องสุขภาพอนามัย ยังมีบัญญัติไว้ในมาตราอ่ืนอีก คือ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๗๑ มาตรา 
๒๕๘ ช. (๔) 
 
 
  



๘๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๕๖  รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มี
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใดให้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อย
ละห้าสิบเอ็ดมิได้ 

การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็น
ภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

การน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการ
ทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
อย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและ
เอกชนจะได้รับ และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชน
ประกอบกัน 

ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่จัดหรือ
ด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง โดย
ยึดถือประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน โดยไมเ่รียกเก็บค่าบริการ
สูงอันเป็นภาระแก่ประชาชนเกิน
สมควร 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๕ (มาตรา ๔๑) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้น าหลักการเกี่ยวกับการจัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของประชาชนมาบัญญัติไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐแทน เพราะเป็นเรื่องที่ควรก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของรัฐ รัฐจะไม่ด าเนินการไม่ได้ โดยได้แก้ไขข้อความให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ 
นอกจากจะก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว รัฐยังจะต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการ
จนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ประกอบกับในการน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจ
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรมด้วย ซึ่งรัฐควรต้องค านึงถึงความสมดุล
ระหว่างรายได้ที่รัฐได้จากเอกชน กับภาระที่จะตกอยู่กับประชาชนในการใช้บริการ โดยต้องไม่ค านึงถึงแต่เฉพาะ
จ านวนเงินที่ได้รับเฉพาะหน้า ในขณะที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระนั้นต่อไปในระยะยาว ซึ่งอาจท่วมท้น
จ านวนเงินที่รัฐได้รับในครั้งแรก และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนา



๘๓ 
 

ประเทศในระยะยาวได้  ทั้งนี้ ค าว่า “อย่างทั่วถึง” บัญญัติขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันให้รัฐจัดหรือด าเนินการให้มี
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง ส่วนจะสามารถด าเนินการได้ทั่วถึงเมื่อใดเป็นเรื่องนโยบายและ
งบประมาณของรัฐ ส่วนค าว่า “หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน” บัญญัติขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของรัฐ 
เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคของรัฐ ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า และไม่
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องก าหนดกรอบเป็นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในความหมาย
กว้างไว้ 

นอกจากนี้ได้ก าหนดหลักการบังคับมิให้รัฐกระท าโดยประการใด ให้โครงสร้างหรือโครงข่าย
ขั้นพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่เป็นของรัฐให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือจะท าให้รัฐ
ถือหุ้นน้อยกว่าเอกชนไม่ได้ และรัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
โดยก าหนดหลักการคุ้มครองการน าทรัพย์สินของรัฐไปหาประโยชน์ซึ่งอาจท าให้รัฐเสียหาย 
 
  



๘๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๕๗  รัฐต้อง 
(๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย 

(๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ 
และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น 
ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดให้รัฐต้องดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
คุ้มครอง ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการด้วย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๑) และบัญญัติในท านองเดียวกันไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รองรับ
สิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐและขณะเดียวกันก็ได้รับรองสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีอันดีงาม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ความว่า 
“จารีตประเพณีอันดีงาม” คือความดีงามที่วิญญูชนยอมรับนับถือ ทั้งนี้ “ความดีงาม” ความหมายอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม นอกจากนั้นยังก าหนดให้รัฐต้องจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามเพ่ือให้ประชาชน
และหน่วยงานของรัฐและชุมชนได้มีสถานที่ในการร่วมกันพัฒนาและรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไป 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได้ก าหนดหลักการที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ หลักการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน หลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหลักการกระจายอ านาจ โดยในส่วนของรายละเอียดของการมีส่วนร่วมด าเนินการและการได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 



๘๕ 
 

อนึ่ง บทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
วัฒนธรรม ต้องพิจารณาประกอบกัน ๔ มาตรา คือ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ 
 
  



๘๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๕๘  การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะ
อนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง 
และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง 

ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้อง
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มี
การเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 

เพ่ือเป็นหลักประกันว่าการด าเนินการ
ของรัฐหรือการอนุญาตให้ด าเนินการ
ใดที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต วิถีชีวิตของประชาชนหรือชุมชน 
อย่างรุนแรง รัฐต้องศึกษา ประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ทั้งนี้ต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ก่อน โดยต้องค านึงให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด และต้องเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่
ชักช้า 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๙) และบัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๗ วรรคสอง) อันเป็นบทบัญญัติที่ก าหนด
หลักการคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมในการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อบุคคลและส่วนรวม และสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ได้เพิ่มหลักการใหม่ในเรื่อง 
การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการนั้นก าหนดให้สิทธิแก่บุคคลและชุมชนได้รับทราบ
ข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาต และนอกจากนี้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของรัฐในการระมัดระวังการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง



๘๗ 
 

ชีวภาพ และหากเกิดผลกระทบจะต้องเป็นกรณีน้อยที่สุด และต้องด าเนินการเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า ตามท่ีบัญญัติในวรรคสามของมาตรานี้ 

(๒) บทบัญญัติในวรรคหนึ่งเป็นการบัญญัติหน้าที่ของรัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีที่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนก่อนด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม และต้องด าเนินการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน
ด าเนินการ เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 

(๓) บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติก าหนดหลักการใหม่เพ่ือเป็นหลักประกันว่าบุคคล
และชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการหรือ
อนุญาตเพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ประชาชนและชุมชนสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ 

(๔) บทบัญญัติในวรรคสามเป็นการเพ่ิมหลักการใหม่เพ่ือให้รัฐต้องพยายามป้องกันไม่ให้
ผลกระทบเกิดขึ้นก่อนเป็นล าดับแรกแต่หากเกิดความเสียหาย รัฐต้องเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่
ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม และโดยไม่ชักช้า 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพน้อยที่สุด คือ โดยทั่วไปรัฐจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน หากป้องกัน
ไม่ได้ทั้งหมดแล้วเกิดความเสียหายกับประชาชน จะต้องเป็นผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ซึ่งเป็นไปตามแต่
ละกรณ ีไม่อาจก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้ และเม่ือเกิดเป็นคดี ศาลจะเป็นผู้ชี้ว่าเป็นผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่ 

(๕ ) การรับรองและคุ้ มครองสิทธิของประชาชนและชุมชน ในเรื่องที่ เกี่ ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะบัญญัติไว้ใน ๒ 
หมวดที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกันทั้งในเรื่องสิทธิของปวงชนชาวไทย และหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ มีการ
บัญญัติความปรากฏทั้งในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๓ และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ และนอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความส าคัญ
ในเรื่องนี้มาก โดยก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๘ ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐ
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดด าเนินการให้จัดท าร่างกฎหมายที่จ าเป็นตามมาตรา ๕๘ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจ
ด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากต าแหน่ง 
 
  



๘๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๕๙  รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้
โดยสะดวก 

ก าหนดหน้าที่ของรัฐในการเปิดเผย
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะต่อ
ประชาชน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๘) และบัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๒) ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความม่ันคง
ของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้โดยตรง 
ซ่ึงจะสอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มุ่งจะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในด้าน
ต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในมาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๘ เป็นต้น 

(๒) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะบัญญัติอยู่ทั้ง ๒ หมวด ที่มี
ความสอดคล้องกันทั้งสิทธิของปวงชนชาวไทย และหน้าที่ของรัฐ  กล่าวคือ มาตรา ๔๑ (๑) เป็นการบัญญัติ
รับรองถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ ส่วนความในมาตรา ๕๙ เป็นการบัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร
สาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของรัฐเช่นกัน 

(๓) หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลับของทางราชการ ส่วนข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใดจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลับของทางราชการหรือไม่ รัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ (ควรดูประกอบ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 
  



๘๙ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๖๐  รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพ่ือใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 

การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตาม
วรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ 
รวมตลอดท้ังการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
ด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือรับผิดชอบและก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับ
คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง  ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้อง
จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภค
โดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น 
ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดท้ังป้องกันการกระท า
ที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูล
หรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน และป้องกัน
มิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่
ค านึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดท้ังการก าหนดสัดส่วน
ขัน้ต่ าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดสถานะของคลื่นความถี่และ
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ว่า
เป็นสมบัติของชาต ิไม่ใช่สิทธิทีบุ่คคลใด
จะอ้างความเป็นเจ้าของได้ และเป็น
หน้าที่ของรัฐในการรักษาไว้เพ่ือใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชน โดยก าหนดกรอบการใช้
ประโยชน์ไว้ในวรรคสอง พร้อมทั้ง
สร้างกลไกในการก ากับดูแลไว้ใน 
วรรคสาม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๐) และบัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๗) โดยเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองการจัดสรรคลื่นความถ่ีอย่างเป็นธรรม 
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมเติม “...สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ของดาวเทียม” ขึ้น เพื่อก าหนดให้เป็นสมบัติของชาติด้วย เนื่องจากวงโคจรของดาวเทียมนั้น ไม่มีเจ้าของ 
ประเทศใดจะมีสิทธิเข้าใช้วงโคจรในระดับและเส้นทางอย่างไร เป็นเรื่องการตกลงระหว่างประเทศ ที่รัฐ
จ าเป็นต้องใช้ความเป็นรัฐไปท าความตกลง และเมื่อเป็นสมบัติของชาติแล้ว จึงต้องก าหนดให้รัฐใช้ให้เกิด



๙๐ 
 

ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ นอกจากนั้นความในวรรคสามยังก าหนดรายละเอียดของ
การคุ้มครองประชาชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ และการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไว้ด้วย 
 
  



๙๑ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๖๑  รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้าน 
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย 
ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา หรือด้านอ่ืนใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

ก าหนดหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๗) และบัญญัติในท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๖๑) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐นี้ ได้บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทั้งยังได้ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
หรือด้านอ่ืนใด ด้วย 

ทั้งนี้ ความว่า “...มาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค...” 
บัญญัติขึ้นเพ่ือให้รัฐด าเนินการอย่างจริงจังและให้เกิดผลในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
 
  



๙๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๖๒  รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่าง
เคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและ
มั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม 

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการทางการคลังและ
งบประมาณของรัฐ การก าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และ
รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหาร
ทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ 

ก าหนดหน้าที่ของรัฐในการรักษา
วินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด 
และจัดระเบียบภาษีให้เกิดความเป็น
ธรรม รวมถึงก าหนดกรอบของ
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๘๔ (๓)) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติ
เพ่ิมเติมหลักการการให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังขึ้น ซึ่งบัญญัติให้ต้องครอบคลุมถึงกรอบการ
ด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ วินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐ และเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ  ทั้งนี้
เพื่อใช้เป็นหลักในการดูแลการเงินการคลังของรัฐให้อยู่ในฐานะมั่นคง และเสี่ยงต่อการถูกน าไปใช้จ่ายในทางที่
จะไม่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และไม่สร้างหนี้สินจนเกินก าลังของประเทศ  การรักษาวินัยการเงินการคลังนี้ 
จะมีบัญญัติไว้ในมาตราอ่ืน ๆ อีกหลายมาตรา เช่น มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๖๔ (๒) เป็นต้น 
 
  



๙๓ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๖๓  รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน  
หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดหน้าที่ของรัฐในการสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

มาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรา ๓๕ (๓)) เพ่ือให้การขจัดการทุจริตเกิดผลอย่างจริงจัง โดยต้อง
อาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในการร่วมมือกัน แต่การที่ประชาชนจะตื่นตัว
เพื่อให้ความร่วมมือนั้น รัฐจ าเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนก่อนเป็นเบื้องต้น 
เมื่อประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายอันเกิดจากการทุจริตแล้ว จึงจะให้ความร่วมมือเพื่อขจัดหรือต่อต้าน
การทุจริตอย่างได้ผล ในขณะเดียวกันก็ต้องมีหลักประกันว่าประชาชนที่ใ ห้ความร่วมมือแล้ว จะได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐ ไม่ให้ถูกรังแกหรือกลั่นแกล้งได ้
 



 

หมวด ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 

ความมุ่งหมาย 

ประเทศไทยได้บัญญัติ เรื่ องแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ เป็นครั้ งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และบัญญัติเรื่อยมา ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยมีแนวคิดท านอง
เดียวกับรัฐธรรมนูญของประเทศไอร์แลนด์ ค.ศ. ๑๙๓๗๓  การก าหนดหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ใน
รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่จะก าหนดหลักการพ้ืนฐานให้รัฐบาลด าเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดก้ าหนดบทบัญญัติหมวดนี้เพ่ือใช้
เป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม หากรัฐไม่ด าเนินการหรือไม่อาจด าเนินการ
ได้ ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ แต่รัฐต้องรับผิดชอบทางการเมือง ในหมวดนี้จึงใช้ค าขึ้นต้นของแต่ละ
มาตราว่า “รัฐพึง...”  ซึ่งจะแตกต่างกับบทบัญญัติในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ อันมีสภาพบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ 
ไม่เช่นนั้นอาจเป็นเหตุฟ้องร้องบังคับให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติได้ ดังนั้นการใช้ถ้อยค าในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
จึงใช้ค าขึ้นต้นของแต่ละมาตราว่า “รัฐต้อง...” ซึ่งมีนัยส าคัญว่า เป็นการบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดหลักการเพ่ิมขึ้นใหม่หลายประการ 
รวมทั้งเรื่องต่อไปนี้ 

(๑) มาตรา ๖๕ ไดว้างหลักการใหม่ให้รัฐพึงจัดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือให้มีแผนการพัฒนา
ประเทศโดยก าหนดกรอบเวลาและแนวทางพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติ สู่เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบในการจัดท าแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
บริหารประเทศให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการกัน และเพ่ือให้บทบัญญัติในมาตรา
นี้มีผลจริงในทางปฏิบัติ จึงได้บัญญัติมาตราอ่ืนๆไว้รองรับด้วย (มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๒๗๐ และ 
มาตรา ๒๗๕) 

(๒) มาตรา ๖๗ ได้เพ่ิมหลักการในเรื่องการอุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนา โดยการน าหลักการส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาเรื่องไตรสิกขามาบัญญัติเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและ
                                                           
๓ รัฐธรรมนูญของประเทศไอร์แลนด์ ค.ศ. ๑๙๓๗ ได้บัญญัติแนวนโยบายแยกเป็นหนึ่งหมวดต่างหากโดยมุ่งให้เป็น “ค าแนะน าทั่วไป” 
(General guidance) ในการตรากฎหมายและมีสภาพบังคับทางการเมืองเท่านั้น หากรัฐสภาหรือรัฐบาลไม่ตรากฎหมายตามแนวนโยบายก็ไม่
มีสภาพบังคับทางกฎหมายที่เกิดสิทธิฟ้องแก่ประชาชนได้ 
Article ๔ ๕  outlines a number of broad principles of social and economic policy. Its provisions are, however, intended 
solely "for the general guidance of the Oireachtas", and "shall not be cognisable by any Court under any of the provisions 
of this Constitution" (preamble to Article 45).  



๙๕ 
 

การเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา ทั้งนี้ การใช้ค าว่า 
“หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท” เพ่ือให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาที่อ้างถึงไว้ในมาตรานี้ หมายถึง 
พระพุทธศาสนาที่สืบต่อมาจากครั้งพุทธกาลเป็นแบบแผนเดิมไม่ขาดสายอันเรียกว่า เถรวาท เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันถึงแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนา รวมทั้งหลักการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพ่ือไม่ให้มี
การบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอก หรือโดยวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ได้รับฟังผล
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นการสร้างความชัดเจนให้แก่
พุทธศาสนิกชนชาวไทยเพ่ือจะรักษาสืบต่อพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป โดยมิได้
เป็นการลดความส าคัญของพระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ลง และมิได้เป็นการลดความส าคัญของศาสนาอ่ืนด้วย
เช่นกัน 

(๓) มาตรา ๗๐  ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญให้รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้
อย่างสงบสุข ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่คนไทยจะได้การดูแลตามพันธกรณีหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

(๔) มาตรา ๗๑ ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในทุกด้านเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้
ความส าคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก และเห็นว่าสิ่งที่จะท าให้การศึกษาประสบความส าเร็จ นอกจากรัฐ
และตัวระบบการศึกษาแล้ว ยังต้องมีสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมพ้ืนฐานที่ส าคัญด้วย ประกอบ
กับหลักการในเรื่องการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในมิติด้านต่าง ๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงจะ
มุ่งเน้นแต่เฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษาเพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่จะต้องมีการพัฒนาในมิ ติอ่ืน ๆ 
ประกอบกันด้วย เช่น การกีฬา การพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้
รัฐดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้ครบวงจร ตั้งแต่คุ้มครองป้องกัน 
ช่วยเหลือ เยียวยา และฟ้ืนฟู และสิ่งส าคัญในการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐควร
ค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศหญิงและเพศชาย รวมถึงความต้องการของบุคคล
ที่มีวัย ลักษณะ หรือสภาพที่แตกต่างกันด้วย 

(๕) มาตรา ๗๒ การด าเนินการของรัฐเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน การ
วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศ การวางผังเมือง ในทุกระดับ และมีการบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาเมือง ให้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละเมือง  วางมาตรการ
กระจายการถือครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนมีที่ท ากินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน 
รวมทั้งก าหนดให้รัฐมีแนวนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า พัฒนาและ
สนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 



๙๖ 
 

(๖) มาตรา ๗๓ ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของรัฐในการก าหนดมาตรการหรือกลไกช่วยเหลือ
เกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากเกษตรกรเป็นพ้ืนฐานและอาชีพหลักของสังคมไทย  และใน
อดีตที่ผ่านมาราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่สมดุลกับต้นทุนการผลิต ดังนั้นจึงต้องก าหนดนโยบายให้มี
มาตรการหรือกลไกช่วยให้สินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพ ผลผลิตสูง และมีต้นทุนต่ า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ ส่วนเกษตรกรที่เป็นผู้ยากไร้ ได้ก าหนดให้รัฐช่วยเหลือให้มีที่ท ากินโดย
วิธีการปฏิรูปหรือวิธีอ่ืน โดยการปฏิรูปที่ดิน มีหลักการส าคัญ ๒ ประการ คือ ๑. การก าหนดขนาดการถือครอง
ที่ดิน และ ๒. การพัฒนาที่ดินให้มีคุณภาพ 

(๗) มาตรา ๗๕ ก าหนดหลักการส าคัญของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และได้เพ่ิมบทบัญญัติขึ้นใหม่โดยก าหนดให้รัฐ
พึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุและการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุ ขของ
ประชาชนประกอบกัน ไม่ใช่มุ่งพัฒนาความเจริญทางวัตถุเป็นหลักอย่างเช่นที่ผ่านมา อันจะเป็นกลไกการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(๘) มาตรา ๗๖ ก าหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยก าหนดหลักการเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน ไม่ใช่เป็นผู้ปกครอง
ประชาชน และในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน  เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้อง
เป็นไปตามระบบคุณธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการ
แต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมเป็นกฎหมายกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว อันจะท าให้การบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระบบคุณธรรม มีเอกภาพและมีแนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

หลักการให้หน่วยงานของรัฐท างานอย่างบูรณาการ ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
การก าหนดให้มีประมวลจริยธรรมเป็นหลักการส าคัญที่ใช้กับองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐทั้งปวง 
(ดูค าอธิบายประกอบมาตรา ๒๑๙) 

(๙) มาตรา ๗๗ เป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นใหม่ เพ่ือก าหนดให้รัฐพึงมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น 
โดยรัฐจะต้องย้อนกลับไปดูกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้วว่าหมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ยกเลิก หรือ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเหล่านั้นเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน  ทั้งนี้ รัฐจะต้องด าเนินการ
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวก เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือผลกระทบที่จะมีต่อประชาชน หรือสามารถเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ที่หน่วยงานของรัฐอาจนึกไม่
ถึงได้ จึงก าหนดให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วน าความคิดเห็นนั้นไปใช้ประกอบการตรา



๙๗ 
 

กฎหมายในทุกขั้นตอน และเพ่ือแสดงให้เห็นว่ากฎหมายนั้นมีความจ าเป็นต้องตราขึ้นอย่างแท้จริง มาตรา ๗๗ 
จึงก าหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์ว่ากฎหมาย
นั้นมีความคุ้มค่าและมีความจ าเป็นอย่างแท้จริง และยังก าหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตาม
ระยะเวลาที่จะมีกฎหมายก าหนด ในการวิเคราะห์ดังกล่าวต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

การบัญญัติมาตรา ๗๗ ไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ก็เพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ใหม่ การจะบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ในทันทีทันใด อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ การบัญญัติ
ไว้ในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐก็เพ่ือให้รัฐมีเวลาที่จะพัฒนาและปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ตรากฎหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดหวังว่ารัฐจะตรากฎหมายแม่บทในการจัดท าร่างกฎหมายและการ
พิจารณากฎหมายในโอกาสอันควร 

(๑๐) มาตรา ๗๘ เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ ให้รัฐพึงมี
แนวนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
๒. การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
๓. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔. การตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือ

ชุมชน 
 
  



๙๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๖๔  บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐ
ด าเนินการตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ก าหนดแนวทางให้รัฐด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๕๔) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยมีความมุ่งหมาย
ส าหรับใช้เป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็น
เรื่องที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดนโยบายในการ
บริหารประเทศให้สอดคล้องกับกรอบที่รัฐธรรมนูญก าหนด โดยไม่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ต้องกระท า 
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐให้ด าเนินการ แต่หากการด าเนินการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ก็เป็น
เรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาล เช่น รัฐบาลอาจถูกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๙๙ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๖๕  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว 
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติที่วางหลักการใหม่ให้รัฐพึงจัดให้มี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” เพ่ือให้มีแผนการพัฒนาประเทศโดยก าหนดกรอบเวลาและแนวทางพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาค
ส่วนต้องปฏิบัติสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบในการจัดท าแผน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารประเทศให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการกัน และ
เพ่ือให้บทบัญญัติในมาตรานี้มีผลจริงในทางปฏิบัติ จึงได้บัญญัติมาตราอ่ืนๆไว้รองรับด้วย ( ดูมาตรา ๑๔๒ 
มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๒๗๐ และ มาตรา ๒๗๕ ประกอบ) 

ยุทธศาสตร์ชาติจะก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของชาติ และแผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) 
ที่ประชาชนทุกภาคส่วนและรัฐเห็นพ้องร่วมกัน และร่วมมือกันเพ่ือเป็นพลังในการช่วยกันท าให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของชาติในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดผลความคืบหน้าในการด าเนินการและความส าเร็จที่
ชัดเจนและเป็นสากล ซึ่งการจัดท า เปลี่ยนแปลง ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
และประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงด้วย 

(๒) ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติเพ่ือก าหนดวิธีการในการจัดท า การก าหนด
เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ว่าต้องให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ต้องมีส่วนร่วมและมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 



๑๐๐ 
 

(๓) การตรากฎหมายตามมาตรานี้ ได้มีการก าหนดในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๕ ว่าให้
คณะรัฐมนตรีต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้
ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐๑ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๖๖  รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานา
ประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่
แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทย
ในต่างประเทศ 

เพ่ือก าหนดหลักการในเรื่องการ
ด าเนินการต่างประเทศ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
ซึ ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติหลักการในเรื่องการด าเนินการ
ต่างประเทศ โดยยึดถือหลักความเสมอภาค หลักความร่วมมือระหว่างประเทศและการคุ้มครองผลประโยชน์
ชาติ ทั้งนี้ ความว่า “...และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน...” เป็นหลักการไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของประเทศอ่ืน และไม่ต้องการให้ประเทศอ่ืนเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ซึ่งเป็น
หลักสากล ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ดังที่ปรากฏอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียน 
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดหลักการเพื่อเป็นแนวทางให้รัฐพึง
ส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค และให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการก าหนดให้มีแนวนโยบายในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ และภาคเอกชน 
แรงงานและคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่คนไทยใน
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๖๗  รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 

ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็น
ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึง
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา 
และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไก 
ดังกล่าวด้วย 

ก าหนดหลักการในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่น 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๗๓) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ซึ่งก าหนดให้รัฐอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนในลักษณะของการพึงกระท า โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุงข้อความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยให้พระพุทธศาสนาและศาสนา
อ่ืน ได้รับความอุปถัมภ์และคุ้มครองเช่นเดียวกัน 

(๒) ส าหรับบทบัญญัติวรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่องการอุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนา โดยการน าหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนาเรื่อง
ไตรสิกขามาบัญญัติเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา ทั้งนี้  การใช้ค าว่า “หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท” เพ่ือให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาที่อ้างถึงไว้ในมาตรานี้ หมายถึง พระพุทธศาสนาที่สืบ
ต่อมาจากครั้งพุทธกาลเป็นแบบแผนเดิมไม่ขาดสายอันเรียกว่า เถรวาท เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงแก่น
แท้แห่งพระพุทธศาสนา รวมทั้งหลักการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพ่ือไม่ให้มีการบ่อนท าลาย
พระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอก หรือโดยวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามท่ีได้รับฟังผลส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน และข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นการสร้างความชัดเจนให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเพ่ือจะ
รักษาสืบต่อพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป โดยมิได้เป็นการลดความส าคัญของ
พระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ลง และมิได้เป็นการลดความส าคัญของศาสนาอ่ืนด้วยเช่นกัน  โดยวางหลักการ
อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ดังนี้ 



๑๐๓ 
 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา 

๒) ต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าใน
รูปแบบใด 

๓) ให้พุทธศาสนิกชนหรือฆราวาสมีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยมีส่วนร่วมในการปกป้อง
พระพุทธศาสนา เพ่ือความเจริญและความยั่งยืนในการนับถือพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

การก าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาซึ่งเป็นไปตามหลักไตรสิกขา คือ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาให้ตรงตามพระไตรปิฎกที่ได้มีการ
สังคายนากันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
โดยรักษาแบบแผนอันเป็นหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ โดยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอ่ืน หรือไม่มีการ
ตีความนอกไปจากที่พระอรหันตสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถือปฏิบัติกันมา อันเป็นเหตุให้
พระพุทธศาสนาตามแนวทางนี้ที่ได้ตกทอดสืบมาเป็นพระพุทธศาสนาที่นับถือกันมาตลอดในประเทศไทย ซึ่งมี
การเรียกหาว่า เป็นเถรวาท คือ ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ได้สืบทอดกันมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง  อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากพระไตรปิฎกฉบับปฐมสังคายนา อันมีพระมหากัสสปะ เป็นประธาน สืบต่อเนื่องมาเรื่อยนั้น โดยหลัก 
ได้เขียนเอาไว้เป็นภาษามคธ (หรือภาษาบาลี) ซึ่งในส่วนของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ก็ได้แปลเป็น
ภาษาของตน และใช้สืบต่อมา ส่งผลให้มีประเด็น และข้อถกเถียงในเรื่องค าแปลพระไตรปิฎก ประกอบกับ
ในปัจจุบันมีพระพุทธศาสนาหลายนิกาย ที ่เป็นผลมาจากการตีความพระไตรปิฎกไปในลักษณะต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในแบบมหายาน หรือยานใหญ่ คือ มองแบบกว้าง อันอาจจะมิได้เป็นตามอาจาริยวาททั้งหมด ดังนั้น 
จึงใช้ค าว่า “หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท” เพ่ือให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาที่อ้างถึงไว้ในมาตรานี้ 
หมายถึง พระพุทธศาสนาที่สืบต่อมาจากครั้งพุทธกาลเป็นแบบแผนเดิมไม่ขาดสายอันเรียกว่า เถรวาท เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงหลักอันแท้จริงแห่งพระพุทธศาสนา โดยมิได้เป็นการตัดรอนค าสอนของนิกายอ่ืน 
หากแต่เป็นการสร้างความชัดเจนให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเพ่ือจะรักษา สืบต่อพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับ
ประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป โดยมิได้เป็นการลดความส าคัญของพระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ลง และมิได้
เป็นการลดความส าคัญของศาสนาอ่ืน เพราะรายละเอียดในวรรคสองนั้น อยู่ภายใต้วรรคหนึ่ง ซึ่งรัฐพึงอุปถัมภ์ 
และคุ้มครองพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนเช่นเดียวกัน แต่เพ่ือความเรียบร้อยในส่วนของพระพุทธศาสนา
อันมีคนเก่ียวข้องมาก จึงต้องบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมไว้เพ่ือมิให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะในทางปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

หมายเหตุ 
๑. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” วันอาทิตย์

ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีข้อเสนอให้เพ่ิมถ้อยค าต่อจาก “บ่อนท าลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่ารูปแบบใด” ว่า “มาตรการและกลไกป้องกันการบิดเบือนหลักธรรมค าสอนตามหลัก
พระพุทธศาสนาและป้องกันผู้ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่สงฆ์” และการใช้ค าว่า “รัฐพึงอุปถัมภ์” ให้
เปลี่ยนเป็น “รัฐต้องอุปถัมภ์” เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียม เช่น โรงเรียนปริยัติธรรมกับโรงเรียน
ทั่วไปได้รับงบประมาณแตกต่างกัน 

๒. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะว่ารัฐต้องอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาประจ าชาติและศาสนาอ่ืน เพ่ือให้
กฎหมายรักษาพระพุทธศาสนาคู่ประชาธิปไตยต่อไป รวมทั้งในการป้องกันมิให้ท าลายพระพุทธศาสนา ขอให้เพ่ิม 
“และศาสนาอ่ืนด้วย” 

๓. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ระหว่าง
วันเสาร์ที่ ๑๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีข้อเสนอแนะให้รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนที่ประชาชนชาวไทยนับถือมาช้านาน 
มิให้มีการบ่อนท าลายซึ่งกันและกันในรูปแบบศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐๕ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๖๘  รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานใน
กระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่
เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร  

รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเคร่งครัด 
ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและ
เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ 

ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ประเทศไทยมีระบบ
การบริหารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๖๗) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของรัฐในการคุ้มครองสิทธิ
และความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม ก าหนดเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมและหลักเกณฑ์ในการ
ออกแบบกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ ค าว่า “การเข้าถึงความยุติธรรม” 
มีความหมายกว้างครอบคลุมทุกขั้นตอนรวมทั้งกระบวนการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมยอมความด้วย 
รวมตลอดจนการก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม และให้รัฐช่วยเหลือ
ทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
เท่าเทียมกับคนอ่ืน โดยค าว่า “ผู้ด้อยโอกาส” หมายถึง บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ยากไร้ แต่ต้องการความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย เช่น เด็ก หรือสตรี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
  



๑๐๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๖๙  รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ 
ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของ
สังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

ก าหนดขึ้นเพ่ือให้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนง
ต่าง ๆ ไดร้ับการพัฒนาให้ก้าวหน้า 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๘๖) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบ้ัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดเป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐในการจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนง
ต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และคิดริเริ่มร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความในมาตรานี้
ส่วนแรกเป็นเรื่องการจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และส่วนที่สอง เป็นเรื่องการสร้างให้เกิดความรู้ 
การพัฒนา และนวัตกรรม อันสอดคล้องกับค าอธิบายขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( World 
Intellectual Property Organization : WIPO) ซึ่งเห็นว่า การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิจัยและ
พัฒนาจะท าให้เกิดสามสิ่ง คือ ความรู้ (knowledge) พัฒนาการ (development) และนวัตกรรม (innovation) 

ค าว่า “ศิลปะวิทยาการ” มีความหมายครอบคลุมศาสตร์ทุกแขนง ซึ่งหมายรวมถึง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้วย แต่เหตุที่บัญญัติเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” เพ่ิมไว้ให้ชัดเจน เนื่องจากเป็น
เรื่องพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนประเทศ 
 
 
  



๑๐๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๗๐  รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครอง 
ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตาม
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่าง
สงบสุข ไม่ถูกรบกวน  ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่เป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อ
ความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย 

เพ่ือก าหนดหลักการในการให้ความ
คุม้ครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายส าคัญให้รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข 
ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่คนไทยจะได้การดูแลตามพันธกรณีหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามประเพณีบางอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน หรือไม่เป็นผลดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์เอง ซึ่งควรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การเผาป่า หรือการรับประทานอาหารที่อาจก่อให้เกิดโรค เป็นต้น ดังนั้น จึงได้มีการ
บัญญัติความในตอนท้ายเพ่ือวางกรอบว่า “ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย” 
 

หมายเหตุ ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” วัน
อาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีข้อเสนอให้เพ่ิมเติมค าว่า “ชนเผ่าพ้ืนเมือง” 
ต่อจากค าว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและสอดคล้องกับนิยามของสหประชาชาติ 
 
 
 
 
 
  



๑๐๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๗๑  รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  
รวมตลอดท้ังส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
พลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง
หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดท้ังให้การบ าบัด ฟ้ืนฟูและ
เยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเป็น
และความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล  
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม 

ก าหนดหลักการในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว  
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การให้ความช่วยเหลือ เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส และหลัก
ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือความ
เป็นธรรมโดยค านึงถึงเพศ วัย และ
สภาพของบุคคล 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้  ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๘๐) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ซ่ึงบัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพในทุกด้านเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุงข้อความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามที่ได้รับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
สภาองค์กรชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความส าคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก และ
เห็นว่าสิ่งที่จะท าให้การศึกษาประสบความส าเร็จ นอกจากรัฐและตัวระบบการศึกษาแล้ว ยังต้องมีสถาบัน
ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมพ้ืนฐานที่ส าคัญด้วย ประกอบกับหลักการในเรื่องการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ในมิติด้านต่าง ๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงจะมุ่งเน้นแต่เฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษาเพียงด้าน
เดียวอาจไม่เพียงพอ แต่จะต้องมีการพัฒนาในมิติอ่ืน ๆ ประกอบกันด้วย เช่น การกีฬา การพัฒนาจิตใจ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น 



๑๐๙ 
 

นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้รัฐดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ครบวงจร ตั้งแต่คุ้มครองป้องกัน ช่วยเหลือ เยียวยา และฟ้ืนฟู และสิ่งส าคัญในการจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐควรค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของ
เพศหญิงและเพศชาย รวมถึงความต้องการของบุคคลที่มีวัย ลักษณะ หรือสภาพที่แตกต่างกันด้วย 

อนึ่ง นอกจากบทบัญญัติในมาตรานี้แล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุเคราะห์
บุคคลในเรื่องสุขภาพอนามัย ยังมีบัญญัติไว้ในมาตราอ่ืนอีก คือ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๕ และมาตรา 
๒๕๘ ช. (๔) 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๑๐ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๗๒  รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ า 
และพลังงาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับ
สภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการ 
ให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมือง
ให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือให้
ประชาชนสามารถมีที่ท ากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(๔) จัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อ 
การอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการอ่ืน 

(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้
พลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 

ก าหนดหลักการให้รัฐด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน 
ทรัพยากรน้ า และพลังงาน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๙๓) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของรัฐใน
การด าเนินการเก่ียวกับการใช้ที่ดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน 

ค าว่า การวางแผนการใช้ที่ดินของประเทศ หมายถึง การจัดพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ให้เหมาะสม 

ส าหรับการวางผังเมือง ได้แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองจังหวัด 
และผังเมืองภาค ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการวางผังเมืองให้มีความชัดเจน ดังนั้น จึงก าหนดให้มีการวางผังเมืองใน
ทุกระดับ และมีการบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโต
อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละเมือง 



๑๑๑ 
 

จัดให้มีการวางมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนมีที่ท ากินอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม ซึ่งเกิดจากความพยายามของภาครัฐที่จะตรากฎหมายจ ากัดการถือครองที่ดินของประชาชน 
โดยก าหนดให้ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิถือครองที่ดินจ านวนตามที่ก าหนด บุคคลใดถือครองที่ดินเกินจ าเป็น
ก็จะต้องคืนท่ีดินให้แก่รัฐ แต่ปรากฏว่าภาครัฐยังไม่สามารถออกกฎหมายดังกล่าวได้ จึงท าให้ไม่สามารถน าที่ดิน
ที่มีผู้ถือครอง แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์คืนเป็นของรัฐ แล้วน ามาจัดสรรให้แก่ประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากินหรือที่อยู่
อาศัยได้รวมทั้งต้องจัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้ง
การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน อันเป็นการก าหนดให้มีการจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อ
ทุกอาชีพ 

เนื่องจากมาตรานี้มีที่มาจากความต้องการจัดให้มีมาตรการหรือกลไกในการช่วยให้เกษตรกร
ประกอบเกษตรกรรมไดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้ที่ดิน ทรัพยากรน้ า 
และพลังงานร่วมกัน จึงก าหนดให้รัฐมีแนวนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
อย่างยั่งยืน 
 

หมายเหตุ 
๑. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับร่าง

เบื้องต้น)” ระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรานี้สรุปไดว้่า ควรเพิ่มเรื่อง “รัฐต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้และถือ
ครองที่ดิน” โดยรัฐต้องมีหน้าที่ในการศึกษาส ารวจข้อมูลคนยากจนที่เป็นจริงทั้งประเทศ ผู้ไม่มีที่ดินท ากิน ผู้ไม่
มีบ้านของตนเอง ผู้ไม่มีงานท าไม่มีรายได้ให้ถูกต้อง เพ่ือการวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
และให้รัฐจัดสรรที่ดินแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม รวมถึงก าหนดให้รัฐควรมีการปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นธรรมใน
รูปแบบโฉนดชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ รัฐต้องส่งเสริม “สิทธิ
ชุมชน” ให้ชุมชนเป็นเจ้าของอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” วันอาทิตย์
ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรา ๗๒ (๕) ว่ารัฐต้องจัดหา
ทรัพยากรน้ าให้ทั่วถึงเพียงพอ โดยจัดให้มีกฎหมายน้ าและกระทรวงน้ า 

๓. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรานี้ สรุปได้ว่า ควรเพิ่มเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน การมีส่วนร่วมก าหนดผังเมือง การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนตนเอง ควรเพ่ิม
เรื่องการกระจายการถือครองที่ดิน ควรมีกฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับการใช้ที่ดินรัฐ วัด สาธารณประโยชน์ 
เพ่ือให้กฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจัง และให้ประชาชนรากหญ้าถือครองโดยชอบธรรม โดยก าหนดให้เป็นวาระ



๑๑๒ 
 

แห่งชาติ ให้คนจนต้องมีที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ ตามรายได้ บริบท อาชีพ เช่น กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ปัจจุบันได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด 
 
  



๑๑๓ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๗๓  รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วย
ให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย  
โดยใช้ต้นทุนต่ า และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ท ากินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืนใด 

ก าหนดให้รัฐมีมาตรการหรือกลไก
ช่วยเหลือเกษตรกร 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบ้ัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของรัฐ
ในการก าหนดมาตรการหรือกลไกช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากเกษตรกรเป็น
พ้ืนฐานและอาชีพหลักของสังคมไทย และในอดีตที่ผ่านมาราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่สมดุลกับต้นทุนการผลิต 
ดังนั้นจึงต้องก าหนดมาตรการหรือกลไกช่วยให้สินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพ ผลผลิตสูง และมีต้นทุนต่ า 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ 

กรณีเกษตรกรที่เป็นผู้ยากไร้ ก าหนดให้รัฐช่วยเหลือให้มีที่ท ากินโดยวิธีการปฏิรูปหรือวิธีอ่ืน 
โดยการปฏิรูปที่ดิน มีหลักการส าคัญ ๒ ประการ คือ ๑. การก าหนดขนาดการถือครองที่ดิน และ ๒. การพัฒนา
ที่ดินให้มีคุณภาพ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของภาครัฐด าเนินการแต่
เพียงการก าหนดขนาดการถือครองที่ดิน โดยไม่มีการพัฒนาคุณภาพที่ดินให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือการพัฒนาเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย จึงบัญญัติความในมาตรานี้ขึ้นเพ่ือรองรับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 
 

หมายเหตุ ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ”
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรานี้ สรุปได้ว่า รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินท ากิน
เป็นของตนเองเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพ 
มีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุนต่ าและสามารถแข่งขันในตลาดได้ 
 
  



๑๑๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๗๔  รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามารถในการท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและ
ให้มีงานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและ
มีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การ
ประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 
และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพ่ือการด ารงชีพเมื่อพ้นวัย
ท างาน 

รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

ก าหนดหลักการให้รัฐส่งเสริมให้
ประชาชนมีงานท า คุ้มครองและ
ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน และการดูแล 
เมื่อพ้นวัยท างาน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๖๘) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๗๒) 
ได้มีการบัญญัติเพ่ิมเติมในเรื่องจัดระบบแรงงานสัมพันธ์ และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของรัฐ
ในการก าหนดมาตรการหรือกลไกช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากแรงงานเป็นพ้ืนฐานและอาชีพหลักของสังคมไทย 
โดยเหตุผลที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ได้บัญญัติความว่า “ส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีงานท า” ดังเช่นที่เคย
บัญญัติในมาตรา ๘๔ (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น เนื่องจากในอนาคต
สังคมไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุ จึงไม่อาจทราบได้ว่าจะต้องมีอายุเฉลี่ยเท่าใดที่จะถือว่าเป็นประชากร
ในวัยท างาน ดังนั้นจึงได้บัญญัติความว่า “รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานอย่าง
เหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มีงานท า” ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายกว้างรองรับศักยภาพการท างานของ
ประชากรวัยท างานในอนาคต 

ค าว่า “สิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ” หมายรวมถึงการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมด้วย 
เหตุที่ไม่ได้บัญญัติให้ต้องส่งเสริมการออมแก่เกษตรกรไว้ในมาตรา ๗๓ เนื่องจากการท า

เกษตรกรรมเป็นการประกอบกิจการของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้ใช้แรงงานที่มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
ท างานไว้ จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมเรื่องการออมของผู้ใช้แรงงานไว้  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเกี่ยวข้องการออมเพ่ือการด ารงชีพส าหรับผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กองทุนประกันสังคม หรือไม่ได้เป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากรัฐ 



๑๑๕ 
 

(๒) บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามข้อเสนอของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ
สภาพัฒนาการเมือง 

หมายเหตุ ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอความเห็นให้มีการ เพิ่มเติมหลักการในมาตรา ๗๔ 
สองเรื่องคือ เรื่องท่ีหนึ่งการใช้แรงงานรัฐต้องค านึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงาน และเรื่องที่สอง รัฐต้องจัด
ให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่เป็นมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
  



๑๑๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๗๕  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชน 
มีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่
เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนและประเทศ 

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับเอกชน เว้นแต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ 

รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้าง
เสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจ
ขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่
เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน 

ก าหนดหลักการในการจัดระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง  
เป็นธรรม และยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และต้องค านึงถึง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจและก าหนด
หลักการกรณีท่ีรัฐจ าเป็นต้องประกอบ
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
เอกชน รวมตลอดจนหลักการในการ
ดูแลระบบสหกรณ์ และกิจการวิสาหกิจ
ขนาดย่อมและขนาดกลาง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๖๘) ส่วนเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สหกรณ์ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๘๓) 
และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ทั้งนี้ การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
เป้าหมายนั้นได้บัญญัติครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๘๓) 

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติมาตรานี้เพ่ือก าหนดเป็น
นโยบายส าคัญที่พึงน าไปใช้ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยก าหนดหลักการส าคัญของกรอบการ
ก าหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และ ได้เพ่ิมบทบัญญัติข้ึนใหม่โดยเพื่อก าหนดให้รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
และการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน ไม่ใช่มุ่งพัฒนาความเจริญทางวัตถุ



๑๑๗ 
 

เป็นหลักอย่างเช่นที่ผ่านมา อันจะเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม 

(๒) บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดว่ารัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะ
เป็นการแข่งขันกับเอกชนด้วย เว้นแต่มีความจ าเป็นบางประการ ซึ่งเป็นหลักการในท านองเดียวกับมาตรา ๘๔ (๑) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

(๓) ก าหนดให้รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์
ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน ตามข้อเสนอของ
ตัวแทนกลุ่มสหกรณ์ และเครือข่ายพสกนิกรไทยรวมใจสามัคคี  ทั้งนี้ ปัจจุบันสหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งเป็น 
๗ ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์
บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน 

(๔) บทบัญญัติในวรรคสี่เป็นบทบัญญัติเพ่ิมขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีก่ าหนดให้รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุและการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน ไม่ใช่มุ่งพัฒนาความเจริญทางวัตถุเป็นหลักอย่างเช่นที่ผ่านมา 
อันจะเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 
 

หมายเหตุ 
๑. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับร่าง

เบื้องต้น)”ระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรานี้ว่า ควรเพ่ิม “การจะจัดตั้งห้างร้านที่มีผลกับส่วนรวมต้องท า
ประชามต”ิ 

๒. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” วันอาทิตย์ที่ 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรานี้ว่า ให้รัฐสร้างระบบ
เศรษฐกิจแบบสหกรณ์ เพ่ือแบ่งปันประโยชน์ที่เป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
  



๑๑๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๗๖  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงาน
ของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าที ่เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการ
สาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม  
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด 
ใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการ
พิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

ก าหนดหลักการ และแนวทางในการ
พัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวมตลอดท้ังการบริหารงานบุคคล 
และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๖๖) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนด
รายละเอียดการด าเนินการตามแนวนโยบายในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยความในวรรคหนึ่งนี้
ได้บัญญัติเพ่ือให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารเครื่องมือของรัฐให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพ และก าหนดหลักการการบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่
ราชการร่วมกันอย่างเป็นระบบของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน 
การบริหารราชการแผ่นดินต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยค านึงถึงผลประโยชน์สุขของ
ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดหลักการเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีทัศนคติเป็น 



๑๑๙ 
 

ผู้ให้บริการประชาชน ไม่ใช่เป็นผู้ปกครองประชาชนอย่างเช่นในอดีต และในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

(๒) การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม แม้
รายละเอียดในการด าเนินการอาจมีความแตกต่างกัน แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยต้อง
มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  
หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นกฎหมายกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว อันจะท าให้การ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระบบคุณธรรม มีเอกภาพและมีแนวปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน 

หลักการให้หน่วยงานของรัฐท างานอย่างบูรณาการ ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
การก าหนดให้มีประมวลจริยธรรมเป็นหลักการส าคัญที่ใช้กับองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐทั้งปวง (ดู
ค าอธิบายประกอบมาตรา ๒๑๙) 
 
 
 
 
 
 
  



๑๒๐ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๗๗  รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจ าเป็น 
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ 
การประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  
และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้
โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน เมื่อ
กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ 
ในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนด
โทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 

ก าหนดกรอบและหลักการส าคัญใน
การตรากฎหมาย ตามแนวคิดที่ว่าไม่
ควรมีกฎหมายเกินความจ าเป็น และ
สร้างหลักประกันให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและรับรู้ด้วยตั้งแต่ต้น 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นใหม่ ยังไม่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใดมาก่อน 

(๒) ในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัตินั้น โดยหลักทั่วไปจะมีกรอบอยู่เพียงว่าจะต้อง
ไม่ตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สิ่งใดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญรัฐย่อมออก
กฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนได้เสมอ ต่อมาเริ่มมีแนวความคิดที่จะก าหนดกรอบให้กว้างขึ้น เพ่ือป้องกัน
มิให้รัฐใช้อ านาจของรัฐท าให้ประชาชนต้องเสียสิทธิและเสรีภาพเกินสมควร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงบัญญัติเป็นเงื่อนไขลักษณะของกฎหมายและกรอบแห่งการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ



๑๒๑ 
 

ประชาชนเข้มงวดยิ่งขึ้น เช่น จะต้องอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชนไว้ให้ปรากฏ และในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเงื่อนไขไว้ ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด ทั้งกฎหมายจะต้องไม่มีลักษณะให้เกิดผลในการบังคับแก่กรณีใดหรือแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะด้วย 
ท านองเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 

(๓) แต่โดยผลของบทบัญญัติท านองเดียวกับมาตรา ๒๖ ดังกล่าว ยังไม่เป็นหลักประกัน
เพียงพอที่จะไม่ให้รัฐตรากฎหมายมาสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนอย่างไม่คุ้มค่า ทั้งกฎหมายที่ตราออกใช้บังคับ
ก็มักจะปรากฏว่ามิได้มีการใช้บังคับอย่างจริงจัง อันเป็นที่มาของการทุจริตหรือประพฤติมิชอบได้ง่าย สร้างความ
เหลื่อมล้ า และความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน โดยรัฐมิได้เคยรับรู้ถึงภาระที่ประชาชนจะต้องได้รับจากผลของ
กฎหมายนั้น ๆ จึงเกิดแนวคิดที่จะก าหนดกรอบและหลักการส าคัญในการตรากฎหมายขึ้นไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งเป็นที่มาของมาตรา ๗๗ 

(๔) มาตรา ๗๗ ได้วางหลักการส าคัญไว้ ๘ ประการ ดังนี้ 
(ก) หลักการประการแรกที่ส าคัญท่ีสุด คือ การก าหนดให้รัฐพึงมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น 

สิ่งใดที่สามารถด าเนินการได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมาย ก็ควรเลือกใช้วิธีนั้นก่อน เพราะเมื่อตราเป็นกฎหมาย
แล้ว ย่อมจะต้องมีบทบังคับอย่างเข้มงวด และสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนขึ้นในทันทีที่มีการตรากฎหมาย
นั้น อย่างไรจึงจะถือว่ามีความจ าเป็น ต้องพิจารณาเป็นเรื ่อง ๆ ไปตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัย และวางหลักอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ความใน (ข) ถึง (ซ) อาจเป็นแนวทางใช้ประกอบการพิจารณาว่า
กฎหมายนั้นจ าเป็นหรือไม่ 

(ข) เมื่อก าหนดให้มีการตรากฎหมายใหม่เท่าที่จ าเป็นแล้ว รัฐจะต้องย้อนกลับไปพิจารณา
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้วว่าหมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เหล่านั้นเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน เช่น ในปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการใช้เครื่อง
กระจายเสียง ซึ่งออกใช้บังคับเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยบังคับให้ทุกคนที่จะใช้เครื่องขยายเสียงจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อน และจะใช้ภาษาอ่ืนใดนอกจากภาษาไทยมิได้  รัฐสมควรตรวจสอบว่ากฎหมายดังกล่าวถ้าใช้
บังคับอย่างจริงจังในปัจจุบันจะเป็นไปได้หรือไม่ การมีกฎหมายดังกล่าวอยู่ แล้วไม่ใช้บังคับ จะเป็นผลให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระท าความผิดฐานละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และถ้าบังคับจริงจะเกิดกลียุคขึ้น
ในสังคมหรือไม ่

(ค) เมื่อมีกฎหมายแล้ว รัฐจะต้องด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้
โดยสะดวก ซึ่งในยุคที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกและรวดเร็วเช่นปัจจุบัน ย่อมไม่เป็นการยากที่รัฐจะ
ด าเนินการให้เกิดผลเช่นนั้น แต่ล าพังการจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมาย ไม่ได้ท าให้ประชาชน
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได้อย่างถูกต้อง สิ่งที่รัฐจะต้องด าเนินการ คือ  ต้องด าเนินการให้ประชาชน
สามารถเข้าใจกฎหมายนั้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจท าเป็นระบบที่น ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมารวมไว้ในที่เดียวกัน 
หรือจัดท าค าอธิบายสั้น ๆ หรือคู่มือพอที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าตนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด 
อย่างไร 



๑๒๒ 
 

(ง) เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือผลกระทบที่จะมี
ต่อประชาชน หรือสามารถเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ที่หน่วยงานของรัฐอาจนึกไม่ถึงได้ จึงก าหนดให้ต้องมีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วน าความคิดเห็นนั้นไปใช้ประกอบการตรากฎหมายในทุกขั้นตอน 
ซึ่งมิได้หมายความว่า ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในทุกขั้นตอน แต่หมายถึงการน าความคิดเห็นที่ได้รับฟังมา
แต่ต้นนั้นไปใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย 

(จ) เพื่อแสดงให้เห็นว่ากฎหมายนั้นมีความจ าเป็นต้องตราขึ้นอย่างแท้จริง มาตรา ๗๗ 
จึงก าหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการตรากฎหมายนั้น และภาระที่จะเกิดกับประชาชน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ประชาชนจะต้องเสียไปในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือวิเคราะห์ว่ากฎหมายนั้นมีความคุ้มค่าและมีความจ าเป็นอย่างแท้จริง 

(ฉ) เมื่อกฎหมายนั้นใช้บังคับแล้ว มาตรา ๗๗ ยังก าหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายตามระยะเวลาที่จะมีกฎหมายก าหนด ในการวิเคราะห์ดังกล่าวต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย การประเมินผลสัมฤทธิ์นี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ผลที่คาดหวังไว้ในการตรากฎหมายนั้น ได้เกิ ดขึ้น
จริงหรือไม่ มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพียงใด และที่ส าคัญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายจนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือสร้างความสุขสงบให้แก่ประชาชนและสังคม
มากน้อยเพียงใด 

(ช) เพ่ือเป็นการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปพร้อมกัน มาตรา ๗๗ จึงก าหนดเงื่อนไขในการตรากฎหมายให้หลีกเลี่ยงการใช้ระบบ
อนุญาต ซึ่งเป็นที่มาของการทุจริตประพฤติมิชอบ และระบบคณะกรรมการ ซึ่งท าให้เกิดขั้นตอน และหาตัว
บุคคลที่จะรับผิดชอบในผลแห่งการกระท ามิได้ นอกจากนั้น ในกรณีที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้
ดุลพินิจในเรื่องใด จะต้องก าหนดระยะเวลาและข้ันตอนไว้ให้ชัดเจน  

(ซ) โดยธรรมชาติของกฎหมายซึ่งตราขึ้นเพื่อบังคับกับประชาชน จึงมักจะมีบทก าหนดโทษ
ส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามด้วยเสมอ  และโทษที่ก าหนดไว้ก็ต้องเป็นโทษทางอาญา ซึ่ งนับวันจะก าหนดให้สูงขึ้น ๆ 
จนอาจกลายเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ไปในทางที่ไม่ชอบได้ จึงได้ก าหนดเงื่อนไขเป็นประการสุดท้าย
ว่า การก าหนดโทษอาญาในกฎหมาย ให้ก าหนดแต่เฉพาะเมื่อเป็นความผิดร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่
จะต้องไปศึกษาและวางแนวทางในการก าหนด "ผลร้าย” แบบใหม่ขึ้นแทนที่โทษทางอาญา เช่น อาจก าหนด
เป็นโทษทางปกครองแทน เป็นต้น 

การบัญญัติมาตรา ๗๗ ไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ก็เพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ 
การจะบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ในทันทีทันใด อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ การบัญญัติไว้ใน
หมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐก็เพ่ือให้รัฐมีเวลาที่จะพัฒนาและปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการตรา
กฎหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดหวังว่ารัฐจะตรากฎหมายแม่บทในการจัดท าร่างกฎหมายและการ
พิจารณากฎหมายในโอกาสอันควร และเพ่ือประโยชน์ในการปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗๖ จึงก าหนดให้รัฐพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพ เพ่ือแทนที่
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ภาพความเป็นผู้ปกครอง หรือผู้มีอ านาจ ที่เคยมีอยู่เดิม ในขณะเดียวกันก็ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๕๘ (ค) (๒) 
ให้มีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อสร้างความมีนิติทัศนะให้เกิดขึ้น
ในหมู่นักกฎหมาย 
 
  



๑๒๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๗๘  รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน 
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการ
ตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือชุมชน 

ก าหนดหลักการให้รัฐส่งเสริม 
ให้ประชาชนและชุมชนเข้าใจระบอบ
การปกครองและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่ เป็นบทบัญญัติทีก่ าหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยก าหนดเป็นนโยบาย
ส าคัญให้รัฐพึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
๒. การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
๓. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔. การตัดสินใจทางการเมือง และ 
๕. การอ่ืนใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด ๗ 
รัฐสภา 

 
ความมุ่งหมาย 

บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และวิธีท างานของรัฐสภา
อันถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยและเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ซึ่งรับกับบทบัญญัติมาตรา ๓ 
ที่วางหลักไว้ตั้งแต่ในเบื้องแรกแล้วว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจอธิปไตย อันได้แก่ อ านาจ
นิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ผ่านรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามล าดับ 

ทั้งนี้ โครงสร้างของระบบรัฐสภาไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 
๒๔๗๕ อันเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกบัญญัติให้ ใช้ระบบสภาเดียว (unicameral) กล่าวคือ มีสภา
ผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว  อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา 
ได้บัญญัติให้ใช้ระบบสองสภา (bicameral) ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร กับวุฒิสภา (หรือที่แรกมีเรียกว่า 
“พฤฒสภา”) มาโดยตลอด ในชั้นแรกที่ใช้ระบบสองสภานี้ สภาผู้แทนราษฎรท าหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย
และตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยวุฒิสภาจะท าหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อความละเอียดรอบคอบ 

ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้ระบบสองสภาเช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญที่ผ่านมา โดยสภาผู้แทนราษฎรท าหน้าที่พิจารณาเสนอร่างกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินของฝ่ายบริหาร และวุฒิสภาท าหน้าที่ในด้านกลั่นกรองกฎหมาย และการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้ งนี้  หมวด ๗ รัฐสภา 
ประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป เป็นบทบัญญัติว่าด้วยองค์ประกอบของรัฐสภา หน้าที่และอ านาจของ
ประธานและรองประธานฝ่ายนิติบัญญัติ การพิจารณากฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการ
สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร บทบัญญัติในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับประเภทของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการค านวณเพ่ือหาสัดส่วนจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยมี
หลักการว่า “คะแนนเสียงของประชาชนทุกคะแนนมีความหมายต่อผลการเลือกตั้ง” และในการเลือกตั้งนั้น 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องให้ความส าคัญทั้งกับตัวบุคคลผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ประกอบกัน 
โดยให้ระบบการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นแบบเขตเดียว เบอร์เดียว และใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความสนใจ สามารถใช้สิทธิได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน และประหยัดงบประมาณ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2489
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2489
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2489


๑๒๖ 

 
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา บทบัญญัติในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภา ทั้งองค์ประกอบ ที่มา 

หน้าที่และอ านาจ โดยมีหลักคิดพ้ืนฐานว่า วุฒิสภามิได้เป็นสภาพ่ีเลี้ยงเหมือนในอดีต หากเป็นสภาที่จะช่วยให้
กฎหมายที่จะตราขึ้นนั้นมีความละเอียดรอบคอบ และมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยประชาชนจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมมีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้จึงแตกต่างจากที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ที่แรกเริ่มมีที่มาจากการแต่งตั้ง การสรรหา การเลือกตั้ง และการผสมผสาน
ระหว่างการสรรหาและการเลือกตั้ง เป็น “การเลือกกันเองในหมู่ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ามาท าหน้าที่
สมาชิกวุฒิสภา” ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๗ ว่า “วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน 
หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้
ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้” และให้เลือกตั้งแต่ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด ไปถึงระดับประเทศ อันเป็นการสร้าง “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
และอย่างมีนัยส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพราะสมาชิกวุฒิสภาจะใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน
จากร่างกฎหมายโดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติของนโยบายของพรรคการเมือง  ดังนั้น กระบวนการเลือกสรรสมาชิก
วุฒิสภาจึงมุ่งที่จะให้ประชาชนซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายในทุกภาคส่วน
และทุกสาขาอาชีพซึ่งประสงค์จะเข้ามาท าหน้าที่นี้เข้ามาสมัครรับเลือกได้ และให้แต่ละสาขาอาชีพหรือ
ประสบการณ์หรือวิถีชีวิต ฯลฯ เลือกกันเอง เพ่ือหลีกเลี่ยงกลไกหรือกับดักทางการเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  และส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นการ
บัญญัติสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง หน้าที่ และอ านาจของบุคคลในสภาทั้งสอง รวมทั้งการ
ด าเนินการในการประชุมของสภาทั้งสอง เพ่ือให้การด าเนินการขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  



๑๒๗ 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ความมุ่งหมาย 

บทบัญญัติในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของรัฐสภาอันเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ด้าน
นิติบัญญัติ หน้าที่และอ านาจของประธานและรองประธานฝ่ายนิติบัญญัติ อ านาจในการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างกฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
  



๑๒๘ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๗๙  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา 

รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 

ก าหนดองค์ประกอบของรัฐสภา โดย
ให้ มีสองสภา (bicameral) กรอบ
และเงื่อนไขการที่รัฐสภาจะประชุม
ร่วมกัน หรือแยกกัน และเงื่อนไขการ
เป็นสมาชิกของแต่ละสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

โครงสร้างของระบบรัฐสภาไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
อันเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก ใช้ระบบสภาเดียว (unicameral) กล่าวคือ มีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว 
อย่างไรก็ดี นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา ได้ใช้ระบบสองสภา 
(bicameral) ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร กับวุฒิสภา (หรือที่แรกมีเรียกว่า “พฤฒิสภา”) มาโดยตลอด 

ส าหรับการก าหนดว่า “รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ” นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากการใช้สมาชิกของสภาทั้งสอง
มาประชุมร่วมกันในกิจการทั่ว ๆ ไปอันจะสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง เพราะเมื่อก าหนดให้
การประชุมร่วมกันจะกระท าได้เฉพาะกรณีท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ (ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา) กรณีจึงไม่อาจตรากฎหมายเพ่ือให้สภาทั้งสองมาประชุมร่วมกันนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญได้ 

นอกจากนี้ ความในวรรคสามที่ห้ามบุคคลใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ในขณะเดียวกัน เพ่ือป้องกันมิให้เกิด “ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่” (Conflict of role) เพราะแต่ละสภา
ต่างมีหน้าที่และอ านาจ (accountability) รวมทั้งบทบาท (role) ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งส่วนที่เสริมกัน 
(เช่น การพิจารณาร่างกฎหมาย) และส่วนที่ถ่วงดุลกัน (เช่น การขอให้ผู้ขาดสมาชิกภาพพ้นจากความเป็น
สมาชิก) หากไม่มีข้อห้ามดังกล่าว จะท าให้เกิดการปฏิบัติที่ขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ขึ้นได้ และอาจมีผู้ไม่สุจริต
ใช้เป็นช่องทางในการควบคุมการใช้อ านาจนิติบัญญัติเพ่ือกระท าการอันไม่เป็นไปตามท านองคลองธรรมได้
โดยง่าย 
 
  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2489
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2489


๑๒๙ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๘๐  ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน
รัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา 

ในกรณี ที่ ไม่ มี ประธานสภาผู้ แทนราษฎร หรือ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาท าหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน 

ในระหว่างที่ประธานวุฒิสภาต้องท าหน้าที่ประธาน
รัฐสภาตามวรรคสอง แต่ไม่มีประธานวุฒิสภา และเป็นกรณีที่เกิดขึ้น
ในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ให้รองประธานวุฒิสภาท าหน้าที่
ประธานรัฐสภา ถ้าไม่มีรองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมี
อายุมากที่สุดในขณะนั้นท าหน้าที่ประธานรัฐสภา และให้ด าเนินการ
เลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 

ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ 
และด าเนินกิจการของรัฐสภา ในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 

ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าที่แทนประธานรัฐสภา
ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 

รอ งป ระธาน รั ฐ ส ภ ามี ห น้ าที่ แ ล ะอ าน าจต า ม
รัฐธรรมนูญ และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 

เพ่ือก าหนดฐานะและการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานแต่ละสภาในส่วน
ที่เก่ียวกับความเป็นรัฐสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

ในชั้นแรก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ใช้ระบบสภาเดียว 
(unicameral) โดยมาตรา ๖ บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจนิติบัญญัติโดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภาผู้แทนราษฎร” กรณีจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นประธานรัฐสภา อย่างไรก็ดี นับแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา ได้ใช้ระบบสองสภา (bicameral) ซึ่งประกอบด้วย
สภาผู้แทนราษฎร กับวุฒิสภา (หรือที่แรกมีเรียกว่า “พฤฒสภา”) จึงต้องมีการบัญญัติให้ชัดเจนว่าประธานสภาใด
จะท าหน้าที่ประธานรัฐสภา ซึ่งมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
ก าหนดให้ประธานพฤฒสภา (หรือประธานวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มา) เป็นประธานของที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา และให้ประธานสภาผู้แทนเป็นรองประธาน เนื่องจากในเวลานั้นพฤตสภา (วุฒิสภา) 
เปรียบเสมือนสภาพ่ีเลี้ยงท าหน้าที่กลั่นกรองงานของสภาผู้แทนราษฎร และมีความเป็นกลางเพราะไม่ได้มาจาก
พรรคการเมือง จึงมีความเหมาะสมที่จะก าหนดให้ประธานพฤฒสภา (วุฒิสภา) เป็นประธานรัฐสภา 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2475
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2489
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2489
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2489


๑๓๐ 

 
และในรัฐธรรมนูญต่อมาอีกหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ก็ยึดถือตามแนวทางดังกล่าว เว้นแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ที่ได้ก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา 
และให้ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา เนื่องจากสภาร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎร
มีที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จึงเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง การให้ประธานวุฒิสภา
เป็นประธานรัฐสภาจึงไม่เหมาะสม 

ต่อมา เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แนวคิดที่ว่า
สภาผู้แทนราษฎรมีที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จึงเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง การให้
ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภาจึงไม่เหมาะสม ได้รับการยอมรับมากขึ้น ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้มีการก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และให้ประธาน
วุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา 

ส าหรับความในวรรคสามนั้น เป็นการเพ่ิมขึ้นใหม่ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาได้เคยเกิดกรณีปัญหาทางรัฐธรรมนูญขึ้นเมื่อประธานวุฒิสภา
ต้องท าหน้าที่ประธานรัฐสภา แต่ในระหว่างที่ ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร จึงไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ทั้งในเวลานั้นเองก็ไม่มีประธานวุฒิสภาด้วย มีแต่รองประธานวุฒิสภาท าหน้าที่
ประธานรัฐสภา  ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดปัญหาทางรัฐธรรมนูญเช่นนี้ขึ้นอีก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงก าหนดชัดเจนในกรณีเช่นว่านี้ ให้รองประธานวุฒิสภาท าหน้าที่ประธานรัฐสภา ถ้าไม่มี
รองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากท่ีสุดในขณะนั้นท าหน้าที่ประธานรัฐสภา และให้ด าเนินการ
เลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 
 
  



๑๓๑ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๘๑  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
และร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน า
และยินยอมของรัฐสภา 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูล เกล้ าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้อ านาจ
นิติบัญญัติ 

 

ค าอธิบายประกอบ 

ในสมัยโบราณนั้น การตรากฎหมายเป็นพระราชอ านาจโดยเด็ดขาดของพระเจ้าแผ่นดิน 
แต่การตรากฎหมายยังไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนเฉกเช่นปัจจุบัน บรรดาข้อรับสั่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมี
พระบรมราชโองการให้อาลักษณ์จัดท าข้ึนตามพระราชวินิจฉัยและประกาศใช้แก่ประชาชนล้วนถือเป็นกฎหมาย
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเรียกว่าพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา หรือประกาศ นอกจากนี้ยังมีบรรดา
กฎเสนาบดีต่าง ๆ ที่ออกโดยเสนาบดีทั้งหลายด้วย 

ต่อมา เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศตั้ง “กรมร่างกฎหมาย” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๔๖๖ เพื่อท าหน้าที่ร่างกฎหมายขึ้นเป็นการเฉพาะ การร่างกฎหมายของประเทศจึงเป็นระบบระเบียบขึ้น 
ซึ่งกรมร่างกฎหมาย (ภายหลังคือ “คณะกรรมการกฤษฎีกา”) ได้วางระบบการตรากฎหมายขึ้นตามหลักว่า 
กฎหมายใดเป็นเรื่องที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพจะตราขึ้นในรูปพระราชบัญญัติ ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนจะเป็นพระราช
ก าหนดซึ่งมีสถานะเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ หากเป็นเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานหรือการบริหารงานภายใน
ของราชการอันเป็นเรื่องทางบริหารจะเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องต่าง  ๆ 
ตามพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด หรือพระราชกฤษฎีกาจะเป็นกฎกระทรวง การแจ้งให้ประชาชนทราบ  
จะเป็นประกาศ 

จนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี ๒๔๗๕ ได้มีการน าแนวคิดเกี่ยวกับการตรา
กฎหมายในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบอังกฤษมาบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ โดยมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ บัญญัติว่า “อ านาจ
อธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุข ทรงใช้อ านาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้” โดยมาตรา ๖ บัญญัติรองรับการใช้พระราชอ านาจทางนิติบัญญัติไว้ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจนิติบัญญัติโดยค าแนะน าและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร” และมาตรา ๓๖ ได้วางหลักรับกันไว้อีก
ทอดหนึ่งว่า “บรรดาพระราชบัญญัติทั้งหลาย จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้แต่โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา



๑๓๒ 

 
ผู้แทนราษฎร”  ดังนั้น การตราพระราชบัญญัติจึงเป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ “โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร” ส่วนพระราชก าหนดซึ่งมีสถานะเช่นเดียวกับพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นไปตาม
หลักการเดียวกันคือต้องได้รับความยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรด้วย แต่โดยที่เป็นเรื่องฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วน การตราพระราชก าหนดจึงเป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ที่จะตราขึ้นใช้บังคับทันทีได้ 
แต่ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป “ท่านให้น าพระราชก าหนดนั้นเสนอต่อสภาเพ่ืออนุมัติ ถ้าสภา
อนุมัติแล้วพระราชก าหนดนั้นก็เป็นพระราชบัญญัติต่อไป ถ้าสภาไม่อนุมัติไซร้ พระราชก าหนดนั้น เป็นอันตกไป 
แตท่ั้งนี้ไม่กระทบถึงกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น” (มาตรา ๕๒ วรรคสอง) 

ต่อมา เมื่อรัฐธรรมนูญใช้ระบบสองสภา (bicameral) จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนนี้
ให้สอดคล้องกันว่าการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติจึงเป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ 
“โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา” ซึ่งรัฐธรรมนูญต่อมาทุกฉบับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็ยึดแนวทางดังกล่าว 

อนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมกระบวนการตามวรรคสอง
ขึ้นใหม่เพ่ือป้องกันมิให้ เกิดปัญหาทางรัฐธรรมนูญเช่นที่ เคยเกิดขึ้นในอดีตที่นายกรัฐมนตรีได้น าร่าง
พระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในเวลาที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด ทั้งที่มีการส่งศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จนท าให้เกิดปัญหาทางการเมืองขึ้น โดยกระบวนการ
ที่เพ่ิมขึ้นนั้นได้ก าหนดว่าเมื่อร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันตามจ านวนที่ก าหนด เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือถ้าไม่มีกรณี
ที่นายกรัฐมนตรีเห็นเองว่าสมควรส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงให้น าร่างพระราชบัญญัตินั้น
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
 
  



๑๓๓ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๘๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตน
เป็นสมาชิก ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้น
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) 
หรือมาตรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี และให้
ประธานแห่งสภาที่ได้รับค าร้อง ส่งค าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ 

เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควร
สงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
ค าสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะ
มีค าวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาล
รัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับค าร้อง
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระท าไปก่อนพ้นจาก
ต าแหน่ง 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง เป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุ
สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามวรรคหนึ่งได้ด้วย 

ก าหนดกลไกในการด าเนินการเมื่อมี
เหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาแต่ละสภาสิ้นสุดลง และผลแห่ง
การสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๘๑) โดยก าหนดจ านวนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า
ห้าคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๐๕) ได้เพ่ิมจ านวนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไม่น้อยหนึ่ง



๑๓๔ 

 
ในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก และได้
บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ในการร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แต่อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมเติมหลักการใหม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้สมาชิกผู้ถูก
ร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณี
ตามที่ถูกร้องนั้น และการก าหนดไม่ให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมี
ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

(๒) ความในวรรคสองเป็นบทบัญญัติใหม่ เพื ่อก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั ่งให้
สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้อง
มีกรณีตามท่ีถูกร้องนั้น และในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้น
จากต าแหน่งนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และได้บัญญัติรับรองการกระท าของสมาชิกผู้นั้นว่าการพ้นจาก
สมาชิกภาพไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระท าไปก่อนพ้นต าแหน่ง เหตุผลที่เพ่ิมความตามวรรคสองนี้
เนื่องจากเคยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เหตุที่สมาชิกที่รู้ตัวเองว่าขาดคุณสมบัตินั้นไม่สุจริต ใช้กลไกของรัฐธรรมนูญ
ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยการให้พรรคพวกตนเข้าชื่อเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เพราะบทบัญญัติเดิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๒) ก าหนดไว้ว่า 
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้วไม่มีผลกระทบย้อนหลัง ท าให้สมาชิกที่รู้ว่าขาดคุณสมบัตินั้นยังคงอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปโดยอาศัยโอกาสดังกล่าวสร้างความชอบธรรมที่จะอยู่อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

อนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มิได้มีบทบัญญัติให้คืนเงินประจ า
ต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับมาเนื่องจากการด ารงต าแหน่งดังกล่าวซึ่งเคยมี
บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๒) 

(๓) ความในวรรคสามเป็นหลักการที่บัญญัติขึ้นใหม่ เพ่ือป้องกันปัญหาในการนับองค์ประชุม 
จึงก าหนดไม่ให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคสองเป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

(๔) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจด าเนินการได้ด้วยเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๑ วรรคท้าย) แต่ให้คณะกรรมการ
การ เลือกตั้ งส่ งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยได้โดยตรง ไม่ต้องส่งผ่านประธานแห่งสภาที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นเป็นสมาชิก 
 
  



๑๓๕ 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
สภาผู้แทนราษฎร 

 
ความมุ่งหมาย 

บทบัญญัติในส่วนนี้เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร 
รวมตลอดทั้งวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง กระบวนการในการจัดการเลือกตั้ง 
และการสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีความมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขสภาพ
ปัญหาทางการเมืองในระยะที่ผ่านมา ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน
อย่างแท้จริง หากแต่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองหรือเจ้าของพรรคการเมือง  นอกจากนั้นยังมีลักษณะ
เป็นการให้ความส าคัญแก่รูปแบบและวิธีการยิ่งกว่าหลักการพ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย จึงได้ปรับระบบ
การเลือกตั้งให้มีความเหมาะสมกับบริบททางการเมืองของประเทศไทย โดยก าหนดหลักการเลือกตั้งใหม่
ที่มุ่งเน้นให้คะแนนเสียงของผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนมีความหมายมากที่สุด และให้ความส าคัญทั้งตัวบุคคล
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกของพรรคการเมือง และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครประกอบกัน ในอดีตที่ผ่านมาการ
เลือกตั้งจะถือเอาคะแนนเสียงของคนที่ได้รับคะแนนมากที่สุดเป็นเกณฑ์ ส่วนคะแนนเสียงของประชาชนที่
ลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ไม่ได้รับเสียงข้างมาก จะถูกทิ้งไป ในลักษณะผู้ชนะกินรวบ ท าให้การลงคะแนนเสียง
ของประชาชนจะมีความหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าได้ลงคะแนนเลือกผู้ที่คนส่วนมากเลือกหรือไม่ ลักษณะ
เช่นนั้นเท่ากับเป็นการทอดทิ้งเสียงข้างน้อย  ในการวางระบบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้คะแนนเสียงทุกเสียงของประชาชนมีความหมายอย่างแท้จริง ไม่ว่า
จะเลือกผู้สมัครคนใด จากพรรคการเมืองใด คะแนนเหล่านั้นจะน าไปค านวณเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดตัว
ผู้แทนราษฎรได้ทุกคะแนน  โดยให้ระบบการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นแบบเขตเดียว เบอร์เดียว และใช้บัตรเลือกตั้ง
ใบเดียว เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจ สามารถใช้สิทธิได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน และประหยัดงบประมาณ 

นอกจากนี้ได้สร้างหลักการใหม่โดยให้ประชาชนมีสิทธิที่จะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยได้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่าประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็แต่อ านาจนั้นเป็นของประชาชน โดยประชาชน และ
เพ่ือประชาชน คะแนนเสียงของประชาชนที่จะแสดงให้เห็นว่าอ านาจนั้นเป็นของประชาชน จึงสมควรท าให้เป็น
ที่ประจักษ์ โดยก าหนดว่า ผู้ที่จะได้รับเลือกตั้ง นอกจากจะต้องได้คะแนนเสียงมากที่สุดแล้ว ยังจะต้องได้
คะแนนสูงกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด เพื่อเป็นการวางกรอบให้พรรคการเมืองในการเลือกสรรคนลงสมัครในนาม
ของพรรคการเมือง ที่จะต้องเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และคุณงามความดีตามที่ประชาชนต้องการ 
หากส่งบุคคลที่ขัดต่อความคิดเห็นของประชาชนโดยรวม ประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะไม่เลือกใครเลย ในกรณีที่ไม่มี
ผู้สมัครใดไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต



๑๓๖ 

 
เลือกตั้งนั้น จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่จนกว่าจะได้ผู้แทนซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น  
โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่  เพราะถือว่า
ประชาชนได้แสดงเจตนาไม่ยอมรับบุคคลเหล่านั้นแล้ว บุคคลเหล่านั้นจึงไม่สมควรลงสมัครรับเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งครั้งนั้นอีก แต่ไม่ห้ามที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยต่อไป เพราะถือว่าเวลาที่ล่วง เลยไป
อาจไปสร้างความดีงามจนประชาชนพอใจแล้วได้ นอกจากนี้ยังได้ปรับโครงสร้าง หน้าที่และอ านาจ และกลไก
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการเลือกตั้งได้ และเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม 
โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง และในกรณีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ เพ่ือแก้ปัญหากรณีมีวิกฤตที่ท าให้
จัดการเลือกตั้งไม่ได้ รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้บุคคลซึ่งเคยกระท าการทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริตในการ
เลือกตั้งเข้าสู่อ านาจทางการเมืองด้วย 
 
  



๑๓๗ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๘๓  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
จ านวนห้าร้อยคน ดังนี้ 

(๑) สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จ านวนสามร้อยห้าสิบคน 

(๒) สมาชิกซ่ึงมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
จ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 

ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่
ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือประกาศชื่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภา
ผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่ 

ก าหนดองค์ประกอบของสภา
ผู้แทนราษฎรและที่มาของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๘๖ และ ๘๗ ) ซึ่งไม่ได้ก าหนดจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ตายตัวแต่ให้ค านวณจากจ านวนราษฎรเป็นเกณฑ์ โดยถือเกณฑ์ราษฎรจ านวนหนึ่ง
แสนห้าหมื่นคนให้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ๑ คน ถ้าเศษที่เหลือเกินเจ็ดหมื่นห้าพันคนให้มีจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มได้อีก ๑ คน และบทบัญญัติท านองเดียวกันนี้ได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แห ่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑  (มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐) แต่การก าหนดจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ตายตัวได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๒) โดยบัญญัติให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า
สองร้อยสี่สิบคนแต่ไม่เกินสามร้อยคน และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนสามร้อยหกสิบคน 

การริเริ่มแบ่งประเภทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๐) ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิก ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ มาจากการเลือกตั้ง ประเภทที่ ๒ มาจากการแต่งตั้ง  แต่ต่อมาได้มีการบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับก าหนดให้สภาผู้แทนประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งเท่านั้น เช่น รัฐธรรมนูญ



๑๓๘ 

 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๔๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ จนถึง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  ภายหลังได้มีการแยกที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น ๒ ทาง 
คือ ทางหนึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง อีกทางหนึ่งมาจากเลือกตั้งผ่านบัญชีรายชื่อ ดังที่ได้บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๙๘) ก าหนดที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็น ๒ ทางคือ คือ มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน จ านวนสี่ร้อยคน และมาจากการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ านวนหนึ่งร้อยคน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง) ก าหนดที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ ๒ ทางเช่นกัน คือ มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ านวนหนึ่งร้อย
ยี่สิบห้าคน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มีจ านวนห้าร้อยคน ประกอบด้วย สมาชิกแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อยห้าสิบคน และสมาชิกแบบบัญชี
รายชื่อจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน การก าหนดสัดส่วนจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๓๕๐ : ๑๕๐ มีที่มาจาก
การใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสม คือ ระบบจัดสรรปันส่วนผสม  เนื่องจากระบบนี้มุ่งเน้นการพยายามท า ให้
คะแนนทุกคะแนน ของประชาชนมีความหมาย คะแนนที่ประชาชนเลือกทุกพรรคการเมืองจะต้องถูกน ามาคิด
จัดสรรที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสามร้อยห้าสิบ
คน เป็นจ านวนที่ให้ ความส าคัญกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องเป็นผู้แทนในเขตพ้ืนที่ของประชาชน และ
ในขณะเดียวกันเพ่ือให้คะแนนของประชาชนมีความหมายด้วยการใช้ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม 
จึงก าหนดให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ซึ่งมีที่มาจากการจัดสรร
คะแนนที่ประชาชนเลือกพรรคต่าง ๆ ทั้ งประเทศ ชดเชยให้แต่ละพรรคมีโอกาสได้ที่นั่ งในสภาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น สัดส่วนที่แปรผันโดยตรงกับคะแนนที่พรรคได้รับ 

โดยที่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกก าหนดให้มีจ านวนตายตัว คือ ๓๕๐ คน และ ๑๕๐ คน 
จึงอาจเกิดปัญหาว่าถ้าขาดหายไปเพียง ๑ คน ก็อาจท าให้เกิดปัญหาว่าสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบตาม
องค์ประกอบและไม่สามารถท างานต่อไปได้ จึงมีบทบัญญัติไว้ในวรรคสองและวรรคสาม เพ่ื อว่าในกรณีที่
สมาชิกขาดหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสภาผู้แทนราษฎรต่อไปได้  ส าหรับ
ความมุ่งหมายในวรรคสอง มุ่งหมายว่าในเบื้องต้นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีครบจ านวน
สามร้อยห้าสิบคนก่อน และหากมีการขาดหายในภายหลังจึงจะใช้บทบัญญัติในวรรคสองเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานต่อไปได้ จึงได้ใช้ถ้อยค าว่า “ในกรณีท่ีต าแหน่ง.....ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด” ซึ่งหมายความว่ามีผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนแล้วว่างลง กรณีจึงจะเข้าข่ายบทบัญญัติแห่งวรรคสอง อย่างไรก็ตาม  ยังมีบทยกเว้นอีก
ต่างหากส าหรับกรณีที่มีสมาชิกไม่ครบจ านวนมาแต่ต้น ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๔ ส่วนความในวรรคสามนั้น
จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น กล่าวคือแม้จะมีสมาชิกไม่ครบจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนมาแต่ต้น จะด้วยเหตุใดก็ตาม 
สภาผู้แทนราษฎรก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จึงได้ใช้ถ้อยค าว่า “ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ท าให้สมาชิก...
มีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน...”  ซึ่งมีความหมายต่างกับค าว่า “ว่างลง” ที่ใช้ในวรรคหนึ่ง 
  



๑๓๙ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๘๔  ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละเก้าสิบห้าของ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจ าเป็น
จะต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้ด าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ 
โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ แต่ต้อง
ด าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ านวนตาม
มาตรา ๘๓ โดยเร็ว  ในกรณีเช่นนี้ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่
เหลืออยู่ 

ก าหนดองค์ประกอบของสภา
ผู้แทนราษฎรในการเปิดประชุมรัฐสภา
ครั้งแรก ก่อนมีการประกาศผลการ
เลือกตั้งทั้งหมด 

 
ค าอธิบายประกอบ 

กลไกที่ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดการเลือกตั้งได้เริ่มขึ้นในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดการเลือกตั้งแล้ว 
ยังไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ครบทุกเขต ท าให้ เกิดปัญหาไม่สามารถ
เปิดประชุมรัฐสภาได้ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่บังคับไว้ว่า การเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก
จะต้องกระท าภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปัญหานั้นท าให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไม่สามารถพิจารณาความสุจริตหรือไม่สุจริตของการเลือกตั้งได้อย่างละเอียด ต่อมารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๓ วรรคท้าย) ได้มีการเพ่ิมบทบัญญัติดังกล่าวนี้ขึ้นมา 
และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้คงหลักการดังกล่าวเช่นกัน เพ่ือให้กรณีที่ไม่
สามารถประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันทั้งหมดห้าร้อยคนได้ หากได้จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดก็ให้สามารถ
ด าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกได้ และเพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถตรวจสอบการเลือกตั้ง
อย่างรอบคอบในส่วนที่เหลือต่อไปได้ โดยไม่ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรหยุดชะงัก นอกจากนี้ 
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้ขยายโอกาสให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ท าหน้าที่ ให้สมบูรณ์อีกขั้นหนึ่ง 
โดยก าหนดให้ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นหกสิบวัน ซึ่งท าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเวลาเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และแม้กรณีที่ยังไม่อาจประกาศผลได้ภายในหกสิบวัน ก็สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง
ส่วนที่เหลือต่อไปได้ตามความในมาตรานี้ 
 
  



๑๔๐ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๘๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและ
ลับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้เขตละหนึ่งคน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ 

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมี
คะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง 
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การ
ประกาศผลการเลือกตั้ง และการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกฎหมายดังกล่าวจะก าหนดให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการ
สมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้า
ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบ
เบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้า
กว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็น
การตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะ
ด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
การกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็
ตาม 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ของการได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง วิธีออกเสียงลงคะแนน 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ และในการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง และในกรณีท่ี
มีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้ว
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะ
ด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือ
วินิจฉัยต่อไป หากมีการทุจริตในการ
เลือกตั้งหรือการเลือกตั้งไม่สุจริตหรือ
เที่ยงธรรม 

 
 
 
 



๑๔๑ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑ ) บทบัญ ญั ติ ในมาตรานี้ เป็ นการก าหนดวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเพ่ื อ เลื อก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ แต่มิได้ระบุ
เจาะจงให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบดังเช่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๓ วรรคสอง) แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ละคน มีสิทธิลงคะแนนคนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใดเลยก็ได้ 

การออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ มีบัญญัติมาตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๒๙ วรรคสาม ความว่า “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ให้ใช้วิธีลงคะแนนออกเสียง
โดยตรงและลับ” 

“การออกเสียงลงคะแนนโดยตรง” ย่อมมีความหมายอยู่ในตัวว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็น
ผู้ลงคะแนนนั้นด้วยตนเอง ไม่อาจให้บุคคลอ่ืนลงคะแนนแทนตนได้ และมิใช่เลือกโดยวิธีเลือกตัวแทนเพ่ือไป
เลือกตั้งอีกทีหนึ่ง ในลักษณะที่กระท าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา หรือดังเช่นที่เคยกระท า
ในการเลือกตั้งในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 
๒๔๗๕ ซึ่งก าหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านเลือกผู้แทนเพื่อออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนต าบล แล้วจึงให้ผู้แทนต าบล
ไปเลือกตั้งสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎร วิธีดังกล่าวเป็นการออกเสียงลงคะแนนทางอ้อม 

“การออกเสียงลงคะแนนโดยลับ” มีความหมายว่าในการลงคะแนนของผู้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จะต้องกระท าในลักษณะที่บุคคลอ่ืนไม่อาจทราบหรือตรวจสอบได้ว่าผู้มีสิทธิออกเสียงได้ลงคะแนน
เสียงอย่างไรหรือออกเสียงลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด  ในเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค าวินิจฉัย ที่ ๙/๒๕๔๙ 
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๑ก ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙) สรุปได้ว่า 
“หลักการเลือกตั้งโดยลับนั้นเป็นสาระส าคัญของการเลือกตั้งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การใช้สิทธิ
เลือกตั้งจะต้องโดยเสรี หากการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับแล้ว การเลือกตั้งก็ไม่อาจที่จะเป็นการเลือกตั้งโดยเสรีได้ 
การเลือกตั้งโดยลับให้ความคุ้มครองทั้งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วย 
ตามหลักการการเลือกตั้งโดยลับจะต้องด าเนินการเลือกตั้งโดยไม่ให้ผู้ใดทราบได้เลยว่า ผู้ลงคะแนนออกเสียง
เลือกตั้งแต่ละคนตัดสินใจเลือกใคร” 

(๒) ความในวรรคสองเป็นหลักการที่ก าหนดขึ้นใหม่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญที่เคยมีมา 
กล่าวคือ ที่ผ่านมาผู้ได้รับการเลือกตั้งจะได้แก่ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด  แม้ว่าในบัตรเลือกตั้งจะเคยมีช่องส าหรับ 
“ไม่ประสงค์จะลงคะแนน” ปรากฏอยู่ และกฎหมายก าหนดให้นับเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบด้วย แต่มิได้
มีผลกระทบต่อผู้สมัครแต่อย่างใด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้สมัครคนเดียวในเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องได้คะแนน
สูงกว่าคะแนนที่มีผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน  แต่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอันที่จะใช้
สิทธิไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเลยได้ โดยให้น าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดมานับและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
หากปรากฏว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดมีจ านวนสูงสุด จะมีผลให้ผู้สมัครทุกคนไม่ว่าจะได้รับคะแนนเสียงเท่าใด 
ไม่ได้รับเลือกตั้ง และจะถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 



๑๔๒ 

 
(๓) ความในวรรคสามเป็นการให้อ านาจในการตรากฎหมายเพ่ือก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน 
การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แต่การก าหนดรายละเอียดดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายที่จะตราขึ้นสามารถก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคุณสมบัติเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้ จึงมีบทบัญญัติระบุไว้ว่า 
กฎหมายดังกล่าวจะก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัคร
รับเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

(๔) ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้ง
โดยต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้ งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะอาศัยแต่เพียงการไม่มีผู้ใดร้องเรียนแล้วประกาศผลการเลือกตั้งดังที่เคยปฏิบัติมา
มิได้ ทั้งยังก าหนดเงื่อนไขด้วยว่า จะต้องรู้ผลการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมดจึง
จะประกาศได้ โดยมีระยะเวลาการตรวจสอบและประกาศผลไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งยังได้
ก าหนดไว้ด้วยว่าแม้จะได้ประกาศผลแล้ว หน้าที่ในการตรวจสอบก็จะต้องด าเนินการต่อไป เพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง  



๑๔๓ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๘๖  การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้
ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง 
เฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน 
จ านวนทีไ่ด้รับให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎร
ต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
จังหวัดนั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้น
เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน 

(๔) เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่
ละจังหวัดตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจาก
การค านวณตาม (๓) มากท่ีสุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน และให้เพ่ิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค านวณนั้น
ในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 

(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่า
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพ้ืนที่ของเขต
เลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรใน
แต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัด
จะพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 
 
 
 



๑๔๔ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติในมาตรานี้คงหลักการในการใช้หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปี
สุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๔ วรรคสอง) 
แต่ที่แตกต่างจากเดิมคือรายละเอียดของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคนที่น ามาเฉลี่ยเพ่ือให้
ทราบจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน เช่น จ านวนราษฎรทั้งประเทศมีจ านวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ คน จ านวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน คือ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐ หารด้วย ๓๕๐ เท่ากับ) ๒๐๐,๐๐๐ คน 

(๒) การค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีจังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน เช่น กรณีตามตัวอย่างใน (๑) ถ้ามีจ านวนราษฎร ๑๕๐,๐๐๐ คน ก็ให้จังหวัดนั้นมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ๑ คน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

ส่วนจังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน เช่น ๔๐๐,๐๐๐ คน ก็ให้
จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมอีกหนึ่งคนตามหลักเกณฑ์ในอนุมาตรา (๑) ดังนั้น จังหวัดดังกล่าว
จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ (๔๐๐,๐๐๐ คน หารด้วย ๒๐๐,๐๐๐ เท่ากับ) ๒ คน 

(๓) เมื่อค านวณตามอนุมาตรา (๒) และ อนุมาตรา (๓) แล้ว ยังได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไม่ครบ ๓๕๐ คน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการค านวณตามอนุมาตรา (๓) มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน เช่น จังหวัดหนึ่ง มีจ านวนราษฎร ๕๘๐,๐๐๐ คน จังหวัดนั้นจะได้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (๕๘๐,๐๐๐ หารด้วย ๒๐๐,๐๐๐ เท่ากับ) ๑๘๐,๐๐๐ คนที่เป็นจ านวนราษฎร
ที่เหลือเศษ ซึ่งท าให้จังหวัดนั้นจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ านวนเต็มไปก่อน คือ ๒ คน หากเศษเหลือ 
๑๘๐,๐๐๐ เป็นเศษที่เหลือมากที่สุด จังหวัดนั้นก็จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมข้ึนอีก ๑ คน รวมเป็น ๓ คน 

(๔) การแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน 
ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี เช่น  จังหวัดหนึ่ง มีจ านวน
ราษฎร ๔๐๐,๐๐๐ คน จังหวัดนั้นจะมี ๒ เขตเลือกตั้ง และกรณีตัวอย่างตาม (๓) จังหวัดหนึ่ง มีจ านวนราษฎร 
๕๘๐,๐๐๐ คน จังหวัดนั้นจะมี ๓ เขตเลือกตั้ง เป็นต้น ฉะนั้น ระบบการเลือกตั้งนี้จะเป็นแบบเขตเดียว
เบอร์เดียว 

ในกรณีที่ต้องแบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี 
จะต้องแบ่งพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 
ส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งจะก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 
หมายเหตุ  ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการน าเอาคะแนนที่ผู้ไปใช้สิทธิออก

เสียงเลือกตั้งทั้งประเทศมาค านวณหาสัดส่วนของผู้แทนที่แต่ละพรรคจะได้รับ พบว่า ประชาชนร้อยละ ๖๙.๖ 
เห็นด้วย และร้อยละ ๓๐.๔ ไม่เห็นด้วย๔ 
 
  

                                                           
๔ ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙), ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ



๑๔๖ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๘๗  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็น
สมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ 

เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัคร
รับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับ
เลือกตั้ง 

ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และ
สร้างบทบาทให้พรรคการเมืองมีหน้าที่
รับผิดชอบในการกลั่นกรองผู้สมัคร 
และพัฒนาไปเป็นสถาบันทางการเมือง
ที่แท้จริง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

หลักการในเรื่องการบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ ได้เริ่มบัญญัติ
ขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๑๗) หลักการนี้เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่
นักวิชาการว่ากรณีใดจึงจะส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยมากกว่ากัน ฝ่ายที่เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งควรสังกัด
พรรคการเมือง มีเหตุผลว่าการมีพรรคการเมืองจะท าให้การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของสมาชิกเป็นไป
อย่างเป็นกลุ่มก้อนและมีพลัง ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองจะสร้างความเข้มแข็งในทางการเมืองให้เกิดขึ้นได้ 
และถ้าสามารถท าให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองอย่างถาวร ก็จะท าให้การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนฝ่ายที่เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ควรต้องสังกัดพรรคการเมือง ผู้ใดประสงค์จะเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามความสมัครใจ จึงจะได้ชื่อว่ามีอิสระและเสรีภาพทางการเมืองอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับให้สังกัดพรรคการเมือง ท าให้ผู ้สมัครรับเลือกตั้งต้องตกอยู่ภายใต้อาณัติของ
พรรคการเมือง ซึ่งโดยปกติสมาชิกทั่วไปจะมิได้มีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจหรือก าหนดนโยบายของพรรค
อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาการเมืองในประเทศไทยได้เริ่มต้นโดยมิได้บังคับให้ต้องสังกัดพรรค
การเมือง ผลปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายในสภาผู้แทนมาโดยตลอด เป็นที่สงสัยกันว่าในการลงคะแนนเสียงในแต่
ละเรื่อง มีการให้อามิสสินจ้างกับสมาชิกที่มิได้สังกัดพรรคการเมือง  ต่อมาในปี ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญจึงได้
ก าหนดบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และได้บังคับให้ต้องสังกัดพรรค
การเมืองนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

แต่ล าพังการก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ก็ยังมิได้ท าให้พรรค
การเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริง  และแนวคิดเรื่องการร่วมอุดมการณ์ของสมาชิกพรรค
เดียวกัน ก็มิได้เกิดขึ้นจริง ในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้สร้าง
กลไกใหม่เพ่ือสร้างบทบาทของสมาชิกของพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง และเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
ก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของพรรคการเมืองในเรื่องส าคัญ ๆ บทบัญญัติของมาตรานี้ที่บัญญัติว่า 



๑๔๗ 

 
“ต้องเป็นผู้ซึ ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง ” ก็เพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้เห็นว่า 
พรรคการเมืองและสมาชิกจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน โดยก าหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ “พรรคการเมือง...ส่ง”  
เพื่อน าไปสู่การบัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะบัญญัติกระบวนการในการที่พรรคการเมืองจะ 
“ส่ง” สมาชิกคนใดลงสมัครในนามพรรค ซึ่งจะต้องฟังเสียงของสมาชิกพรรคเป็นส าคัญซึ่งได้บัญญัติ เป็น
ฐานไว้แล้วในมาตรา ๔๕ 

ความในวรรคสองนั้นแต่เดิมบัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการจ้างผู้สมัครรับเลือกตั้งถอน
การสมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองได้ เพราะรัฐธรรมนูญก าหนดให้ส่งผู้สมัครไม่น้อยกว่า
จ านวนที่ก าหนดไว้ แต่บทบัญญัติของวรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้วางหลักใหม่ โดยผ่อนปรนให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้ในกรณีที่ผู้สมัครเดิมตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม แต่ต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง เพราะระบบเลือกตั้งใหม่ได้ก าหนดให้ใช้
บัตรใบเดียว และน าคะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับไปค านวณส าหรับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ คะแนนของพรรคการเมืองที่จะได้รับจากผู้สมัครของพรรคการเมือง 
จึงมีความหมายต่อพรรคการเมืองทุกพรรค  หากสมาชิกของพรรคซึ่งได้สมัครไว้แล้วต้องพ้นจากการเป็นผู้สมัคร 
จึงสมควรเปิดทางให้มีการเปลี่ยนตัวได้ ถ้าเหตุนั้นเกิดข้ึนก่อนที่จะปิดการรับสมัคร 
 
 
 

หมายเหตุ ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบว่า ประชาชนร้อยละ ๖๐.๔ พิจารณาทั้งตัวผู้สมัครและพรรคที่สังกัดรวมกัน ส่วน
พิจารณาตัวผู้สมัครมีร้อยละ ๒๗.๘ และพิจารณาพรรคการเมืองที่สังกัดมีร้อยละ ๑๑.๘๕ 
  

                                                           
๕ ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘), ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ



๑๔๘ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๘๘  ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติ
ว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้
น าความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ก็ได ้

ก าหนดหลักการใหม่เพ่ือให้คะแนน
เสียงของประชาชนมีนัยส าคัญต่อการ
เลือกนายกรัฐมนตรีในสภา
ผู้แทนราษฎร ทั้งยังสร้างความโปร่งใส
ในทางการเมืองให้เกิดขึ้น โดย
ประชาชนจะทราบล่วงหน้าว่ามีบุคคล
ใดบ้างท่ีมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี 
อันจะท าให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงของตน (ดู
มาตรา ๑๕๙ ประกอบ) 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นการสร้างหลักการขึ้นใหม่เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ว่าพรรคการเมือง
ที่ตนจะตัดสินใจสนับสนุนนั้นจะเสนอผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี โดยก าหนดให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกินจ านวนสามรายชื่อ 
และถือเป็นเอกสิทธิ์ของพรรคการเมืองนั้นที่จะตัดสินใจคัดเลือกหรือเสนอผู้ใดซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๘๙ (๒) โดยมิได้มีข้อก าหนดว่าจะต้องเป็นสมาชิกพรรค หรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เพราะเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนใช้ประกอบการลงคะแนนเสียง และประชาชนทราบถึงตัวบุคคล
ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงแล้ว จึงเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะใช้เป็นเครื่อง
ประกอบในการตัดสินใจลงคะแนนให้พรรคการเมืองใด นอกจากนั้นเป็นการเสนอชื่อก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 
จึงยังไม่มีทางทราบว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส าหรับจ านวนที่
ก าหนดให้ไม่เกินสามรายชื่อ ก็เพ่ือให้พรรคการเมืองมีทางออกในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในอันดับต้น ๆ 
หรืออันดับใดอันดับหนึ่งมีเหตุท าให้ไม่สามารถด ารงต าแหน่งได้ อย่างไรก็ดี ความในวรรคสองของมาตรานี้ได้ให้
สิทธิแก่พรรคการเมืองที่จะไม่เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับพรรคที่ไม่
สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมได้ แต่ในกรณีท่ีพรรคการเมืองใดไม่เสนอรายชื่อดังกล่าว ก็ย่อมไม่มีสิทธิที่จะเสนอ
ชื่อบุคคลจากพรรคของตนให้เข้ารับการพิจารณารับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้ แต่ในชั้นการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎรไม่ห้ามที่จะเสนอชื่อของบุคคลที่พรรคการเมืองอ่ืนได้เสนอไว้แต่ต้องอยู่ ภายใต้เงื่อนไขตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๙ เพราะถือว่ารายชื่อเหล่านั้นได้รับการกลั่นกรองหรือรับรู้มาจากประชาชนแล้ว 
 



๑๔๙ 

 
หมายเหตุ  ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี หาก

ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องเสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศให้ประชาชนทราบก่อนการเลือกตั้ง 
พบว่า ประชาชนร้อยละ ๘๖.๙ เห็นว่า มีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกตั้ง แต่ร้อยละ ๑๓.๑ เห็นว่า 
ไม่มีผล ส่วนร้อยละ ๖.๑ ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ๖ 
 
  

                                                           
๖ ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘), ส านักงานสถิติแห่งชาติ  



๑๕๐ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๘๙  การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๘ ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอ
ชื่อ โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ และไม่เคยท า
หนังสือยินยอมตาม (๑) ให้พรรคการเมืองอ่ืน 
ในการเลือกตั้งคราวนั้น 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้
ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 

ก าหนดเงื่อนไขของการเสนอชื่อบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

ที่ผ่านมาการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการเลือกในสภาผู้แทนราษฎร ประชาชนไม่มีสิทธิที่จะรู้
ล่วงหน้าได้ว่าใครบ้างที่จะได้รับการเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี แม้ในทางปฏิบัติพรรคการเมืองมักจะเสนอชื่อ
หัวหน้าพรรคการเมืองของตนเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็มิได้มีกฎหมายบังคับให้ต้องด าเนินการเช่นนั้น ดังนั้น 
เพ่ือประกันว่าประชาชนจะได้ทราบล่วงหน้าว่า พรรคการเมืองจะเสนอผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงก าหนดให้พรรคการเมืองต้องมีมติให้ชัดเจนและแจ้งต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดสมัครรับเลือกตั้งว่า จะสนับสนุนผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะต้องประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพ่ือประชาชนจะได้ใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการ
ตัดสินใจที่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด ซึ่งโดยผลของระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวย่อมจะมีผลเป็นการสนับสนุน
พรรคการเมือง และตัวบุคคลที่พรรคการเมืองนั้นเจตนาจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย ด้วยวิธีการเช่นนี้ 
เป็นการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด
เพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้วินิจฉัย ซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น หรือเป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกได้จากบุคคลที่พรรค
และประชาชนได้กลั่นกรองมาก่อนแล้วอย่างกว้างขวางว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี การก าหนดให้
พรรคการเมืองเสนอรายชื่อผู้ที่จะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีล่วงหน้า จึงเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประชาชนโดยตรง ยิ่งกว่าการไปจ ากัดให้ต้องเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะแม้ว่าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชน แต่ก็เป็นการเลือกมาเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ประชาชนอาจมิได้ตั้งใจที่จะให้มาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ 



๑๕๑ 

 
ส่วนการห้ามมิให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอชื่อได้มากกว่าหนึ่งพรรค 

ก็เป็นมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้เป็นข้อได้เปรียบในทางการเมืองในการรวบรวมคะแนนเสียงสนับสนุนตนเอง
เพ่ือให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพ่ือให้การเลือกนายกรัฐมนตรีมีความโปร่งใส
มากที่สุด 
 
 
  



๑๕๒ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๙๐  พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อได้ 

การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรค
การเมืองจัดท าบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี โดยผู้สมัครรับ
เลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ ากัน และไม่ซ้ ากับรายชื่อ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้องให้สมาชิก
ของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย โดยต้องค านึงถึง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิง 

ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการในการส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
ซึ่งต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วจึงจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ แต่มิได้
ก าหนดจ านวนว่าจะต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นจ านวนเท่าใด การก าหนดเป็นเงื่อนไขว่า
พรรคการเมืองจะต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อน จึงจะมีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อได้ เพราะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้ระบบบัตรใบเดียวที่ประชาชนจะลงคะแนนให้แก่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แล้วจึงน าคะแนนนั้นมาค านวณหาจ านวนผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งจาก
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ถ้าพรรคการเมืองมิได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองนั้น
ย่อมไม่อาจมีคะแนนที่จะน ามาค านวณส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ ส่วน เหตุที่มิได้ก าหนด
สัดส่วนระหว่างการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กับผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ เพราะโดยผลของ
วิธีการเลือกตั้งโดยใช้บัตรใบเดียวดังกล่าว พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพียง ๒ – ๓ คน 
แล้วส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเต็มหนึ่งร้อยห้าสิบคน คะแนนเสียงที่จะน ามาค านวณว่าผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อจะได้รับเลือกกี่คนย่อมมีเพียงเล็กน้อยและไม่ท าให้ได้ประโยชน์จากการส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อแต่
อย่างใด จึงไม่มีความจ าเป็นต้องบังคับให้ต้องส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามจ านวนที่ก าหนดดังที่เคย
ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ 



๑๕๓ 

 
ความในวรรคสามแห่งมาตรานี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ได้ก าหนดทิศทางใหม่ของการเมืองไทย ไว้ ๓ เรื่องส าคัญ กล่าวคือ 
(๑) การให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  ซึ่งเป็นการ

สร้างบทบาทของสมาชิกของพรรคการเมืองให้สูงขึ้น และเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการก าหนดนโยบาย
และการตัดสินใจของพรรคการเมืองในเรื่องส าคัญ ๆ 

(๒) การก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่หลากหลายจากภูมิภาคต่าง ๆ โดยไม่ให้เกิดการกระจุกตัว 

(๓) การสร้างความทัดเทียมกันระหว่างหญิงและชาย ให้เปิดโอกาสเท่าเทียมกันให้มากที่สุด
โดยใช้กลไกทางพรรคการเมืองเป็นตัวน า 
 
 
  



๑๕๔ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๙๑  การค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุก
พรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมด
ของสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ านวนคะแนนรวมทั้ง
ประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จ านวนที่
ได้รับให้ถือเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้น
จะพึงมีได้ 

(๓) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรค
การเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ
เลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 

(๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่า
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม 
(๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ านวนที่
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และให้น าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่
พรรคการเมืองที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งต่ ากว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้น
จะพึงมีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมือง
ใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนที่จะพึงมีได้ตาม 
(๒) 

(๕) เมื่อได้จ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของ

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค
การเมือง และการคิดค านวณคะแนน
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งตาย
ภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง 



๑๕๕ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

แต่ละพรรคการเมืองแล้วให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามล าดับหมายเลข
ในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับ
สมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น า
คะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาค านวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย 

การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ การคิด
อัตราส่วน และการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
ค าอธิบายประกอบ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกสองแบบ คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ได้เริ่มมีขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับได้ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งแยกลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละแบบโดยใช้บัตรคนละใบ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ได้สร้างระบบการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ โดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งได้หนึ่งคะแนน ส าหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และน าคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ที่พรรคการเมืองส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมาค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ด้วย ซึ่งมีผู้เรียกระบบการเลือกตั้งนี้ว่า “ระบบจัดสรร
ปันส่วนผสม” การเลือกตั้งระบบนี้มุ่งประสงค์ที่จะท าให้ทุกคะแนนมีความหมายไม่ถูกทิ้งเสียเปล่า โดยทุกคะแนน
ที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต (ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
หรือไม่ได้รับเลือกตั้ง) จะน าไปรวมเป็นคะแนนของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ เพ่ือค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ 
ระบบการเลือกตั้งนี้ให้ความส าคัญทั้งคนที่พรรคการเมืองส่งสมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และให้ความส าคัญกับ
พรรคการเมืองที่ส่งคนลงสมัครและบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีประกอบกัน อีกทั้งยังมุ่งหมาย
ให้พรรคการเมืองก ากับดูแลผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของตน มิให้กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพราะถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุจริตในการ
เลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ส่งสมัครก็จะไม่ได้คะแนนเพื่อค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ไปด้วย 



๑๕๖ 

 
นอกจากนี้  ระบบการเลือกตั้ งดั งกล่าวยังเป็นระบบที่ เรียบง่ายโดยใช้บัตรเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเพียงใบเดียว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สับสนในการลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง
สองใบซึ่งเป็นเหตุให้มีบัตรเสียเป็นจ านวนมาก และเป็นระบบการเลือกตั้งที่บริหารจัดการเลือกตั้งได้ง่าย
กว่าเดิม สามารถลดจ านวนกรรมการประจ าหน่วยลงได้ จึงเป็นการประหยัดงบประมาณ อีกทั้งจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะได้รับ จะสัมพันธ์กับจ านวนคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น เช่น พรรค ก. ได้คะแนน
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงให้ร้อยละ ๕๐ ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง พรรค ก. ก็จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ 
๕๐ ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดคือจ านวน ๒๕๐ คนจากจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด ๕๐๐ คน ตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กัน 

วิธีการค านวณได้ก าหนดไว้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
(๑) น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี

รายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อย อันเป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผู้แทนราษฎร เช่น คะแนนรวมของทุกพรรคการเมืองมีจ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ คะแนน หารด้วยจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ๕๐๐ คน ได้ผลลัพธ์เท่ากับ ๖๐,๐๐๐ คะแนน คะแนน ๖๐,๐๐๐ คะแนน 
จึงเป็นคะแนนเฉลี่ยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจ านวน ๑ คน 

 

 

ส าหรับคะแนนรวมของทุกพรรคการเมืองที ่น ามาค านวณนั้น คือคะแนนที่ผู ้สมัครหรือ
พรรคการเมืองได้รับจากคะแนนที่เป็นบัตรดีเท่านั้น  

(๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ านวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละ
พรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จ านวนที่ได้รับให้ถือเป็น
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ เช่น พรรค ก. ได้คะแนน รวมทั้งสิ้น 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ คะแนน จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีได้เท่ากับ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ คะแนน หารด้วย 
๖๐,๐๐๐ คะแนน ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ ๒๕๐ คน ดังนั้นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภทที่พรรค ก. 
จะพึงมีได้เท่ากับ ๒๕๐ คน 

 
 

 
(๓) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วยจ านวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง 
ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ หมายความว่า 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

= ๒๕๐ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

= ๖๐,๐๐๐ 



๑๕๗ 

 
หากพรรค ก. ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ๒๐๐ คน เมื่อน าไปหักจากจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภทที่พึงมี จ านวน ๒๕๐ คน พรรค ก. จะได้รับจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีก ๕๐ คน ซึ่งได้มาจาก ๒๕๐ ลบด้วย ๒๐๐ เท่ากับ ๕๐ คน 

 
 
(๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เท่ากับหรือสูงกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ให้พรรคการเมืองนั้น
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ านวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เช่น พรรค ข. จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีได้จากการ
ค านวณตาม (๒) จ านวน ๕๐ คน แต่พรรค ข. มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งแล้ว ๕๐ คน หรือ ๕๕ คน กรณีเช่นนี้ พรรค ข. ก็จะไม่ได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่ออีก กรณีดังกล่าว ในทางวิชาการการเลือกตั้งเรียกว่า เป็นกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนเกิน 
(Overhang) ซึ่งเป็นกรณีที่พรรคการเมืองได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเกินจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ เช่น พรรค ข. ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งแล้ว ๕๕ คน ซึ่งเกินจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรค ข. จะพึงมีได้ จ านวน ๕๐ คน จ านวน
ส่วนเกิน Overhang คือ ๕๕ – ๕๐ = ๕ 

กรณี ที่ มี ส มาชิ กสภ าผู้ แทน ราษฎรส่ วน เกิ น  (Overhang) ตาม  (๔ ) ให้ น าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ ากว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) 
ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนที่จะพึงมีได้
ตาม (๒) ซึ่งมาตรา ๙๑ วรรคท้ายได้บัญญัติว่า “...หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณการคิดอัตราส่วน และการ
ประกาศผลการเลือกตั้ ง ให้ เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ฉะนั้นรายละเอียดวิธีการค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ
แต่ละพรรคการเมือง จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ส่วนข้อความที่ว่า “แต่ต้องไม่
มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนที่จะพึงมีได้ตาม (๒)” ก็เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการค านวณที่ จะบัญญัติ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเป็นแนวทางว่าจะใช้หลักเกณฑ์วิธีการค านวณแบบใดต้องไม่ให้มีผลเกิดขึ้นใน
ลักษณะดังกล่าว 

ในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญได้มีค าสั่งแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ” เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติได้เสนอรายงานผลการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติต่อ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเมื่ อวันที่  ๖ มกราคม ๒๕๕๙ โดยเสนอสูตรการค านวณเพ่ือจัดสรร

๒๕๐ -  ๒๐๐ = ๕๐ 



๑๕๘ 

 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามอัตราส่วนในกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนเกิน 
(Overhang) โดยใช้วิธีบัญญัติไตรยางศ์๗ คือ 

 
 

เช่น พรรค ข. จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจ านวน ๕๐ คน และเป็นกรณีที่มีจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนเกิน (Overhang) ๕ 
 

 

พรรค ข. จะได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นจ านวนเต็มก่อน คือ ๔๘ คน ถ้าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองยังไม่ครบจ านวน ๑๕๐ คน ให้พรรคที่มีเศษจาก
การค านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรเพ่ิมอีก ๑ คน ตามล าดับจนครบจ านวน ๑๕๐ คน ซึ่งเป็นวิธีการค านวณ
เช่นเดียวกับการก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามมาตรา ๘๖ ซึ่งในทาง
คณิตศาสตร์เรียกว่า การใช้ค่าทศนิยมแบบเศษเหลือมากที่สุด (Largest remainder method) ซึ่งการใช้ค่า
ทศนิยมวิธีนี้จะไม่มีการปัดเศษทศนิยมเป็นจ านวนเต็ม กรณีมีเศษทศนิยมถึง ๐.๕ และจะไม่มีการปัดเศษ
ทศนิยมทิ้ง กรณีมีเศษทศนิยมไม่ถึง ๐.๕ 

การค านวณ หาสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมี ได้  และจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะได้รับ ตามมาตรา ๙๑ (๒) (๓) คณะอนุกรรมการ
ศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติได้เสนอว่า ยังจะไม่มีการปัดค่าทศนิยมเพ่ือหาจ านวนคนก่อน แต่ให้คงจ านวนค่า
ทศนิยมไว้ก่อน เพราะถ้ามีการปัดค่าทศนิยมก่อนอาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องค านวณจาก
จ านวนค่าตัวเลขที่ได้จริงในการค านวณขั้นนี้จนครบกระบวนการเสียก่อน แล้วจึงค านวณหาจ านวนคนที่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะได้รับในขั้นสุดท้ายของการค านวณตามหลักการใช้ค่าทศนิยมแบบ
เศษเหลือมากที่สุด 

(๕) เมื่อได้จ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น พรรค ข. ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
จ านวน ๕๐ คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ข. ล าดับที่ ๑ ถึงล าดับที่ ๕๐ จะเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ส าหรับความในวรรคสองที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับ
สมัครรับเลือกตั้ง แต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น าคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนน ามาค านวณตาม (๑) 

                                                           
๗ รายงานผลการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ (เพ่ือพิจารณาจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก) โดยคณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติ

บัญญัติ ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๖ มกราคม ๒๕๕๙, หน้า ๒๐-๒๑ 

๑๕๐ x จ านวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะได้รับ 
๑๕๐ + จ านวน ส.ส. ส่วนเกนิ (Overhang) 

๑๕๐ x ๕๐ 
๑๕๐ + ๕ 

= ๔๘.๓๘ 



๑๕๙ 

 
และ (๒) ด้วย” เป็นการบัญญัติให้เกิดความชัดเจนว่า หากเกิดกรณีดังกล่าวให้น าคะแนนของผู้นั้นมาค านวณหา
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ส่งสมัครผู้นั้นด้วย 

โดยที่รัฐธรรมนูญบัญญัติวิธีการในการค านวณไว้เพียงหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ จึงมีบทบัญญัติไว้ใน
วรรคสาม เพ่ือให้สามารถก าหนดให้การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ การคิดอัตราส่วน และการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง ในรายละเอียดได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

อนึ่ง บทบัญญัติในเรื่องวิธีการเลือกตั้งตามที่เคยบัญญัติมาในรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ๆ นั้น จะใช้
ค าว่า “บัตรเลือกตั้ง” เป็นส าคัญ  ซึ่งก่อให้เกิดผลว่า ในการจัดการเลือกตั้งจะต้องมีการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
ตลอดไป จะใช้วิธีการทางอีเล็คทรอนิคส์ หรือวิธีอื่นที่ไม่ใช่ “บัตรเลือกตั้ง” ไม่ได้  แต่ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ ได้หลีกเลี่ยงค าว่า “บัตรเลือกตั้ง” โดยใช้ค าว่า “คะแนน” หรือ 
“คะแนนเสียงเลือกตั้ง” แทน ด้วยวิธีนี้ หากในภายหน้ามีวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยวิธีอ่ืนใดนอกจากวิธีใช้ 
“บัตรลงคะแนน” ก็จะสามารถปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งให้สอดคล้อง
กันได้ โดยไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ   
 
 

หมายเหตุ  ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ประชาชนร้อยละ ๗๗.๖ เห็นด้วยกับ
การใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงใบเดียว เพ่ืออ านวยความสะดวกและง่ายส าหรับผู้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง โดยประชาชนในทุกภาค ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพมีความเห็นเช่นเดียวกัน๘ 
 
 
  

                                                           
๘ ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘), ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ



๑๖๐ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๙๒  เขตเลือกตั้งทีไ่ม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใด
ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการ
ค านวณตามมาตรา ๙๑  ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้น
ใหม่นั้น 

เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกมากข้ึน 
ไม่ถูกจ ากัดให้ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งที่
พรรคการเมืองส่งลงสมัคร โดยเปิด
ทางเลือกให้สามารถลงคะแนนไม่เลือก
ผู้ใดเลยได้ และคะแนนดังกล่าวจะมี
ผลต่อการได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือก
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะท าให้
พรรคการเมืองต้องระมัดระวังและ
รอบคอบในการส่งสมาชิกลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้เป็นการสร้างหลักการขึ้นใหม่ เพ่ือให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีช่องทาง
ในการปฏิเสธผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดได้  เพ่ือเป็นมาตรการบังคับให้พรรคการเมืองต้องคัดสรรคนที่เหมาะสม
และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในเขตเลือกตั้งอย่างแท้จริง  โดยก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะได้รับเลือกตั้ง
จะต้องได้คะแนนเสียงมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๘๕ ทีไ่ด้รับรองสิทธิของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วว่าจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู ้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้  
(vote no) โดยเขตเลือกตั้งใดไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียง
ที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และมิให้น าคะแนนนั้น
ไปค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นตามมาตรา ๙๑ และก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครใหม่ โดยห้ามผู้สมัครเดิมทุกรายสมัครรับเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ใน
คราวนั ้นเพราะถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากได้ปฏิเสธที่จะเลือกบุคคลเหล่านั้นแล้ว การห้ามนี้จะมีผล
เฉพาะในการเลือกตั้งที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นเท่านั้น 
 
  



๑๖๑ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๙๓  ในการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อน
ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่มี
การประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด การ
ค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี 
และจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรค
การเมืองพึงได้รับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผลการค านวณตามวรรคหนึ่งท าให้จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง 
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นใน
ล าดับท้ายตามล าดับพ้นจากต าแหน่ง 

ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรค
การเมืองจะพึงมี และจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ
ในกรณีที่ยังไม่อาจประกาศผลการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ครบ
ทุกเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติที่อุดช่องว่างในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง
ยังไม่ครบถ้วน และจ าเป็นต้องทราบจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคจะพึงมี และจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ แต่โดยที่มีรายละเอียดที่จะต้องบัญญัติให้ชัดเจนเพ่ือสามารถปฏิบัติได้ 
ไม่เหมาะสมที่จะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงก าหนดให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญญัติไว้ การที่จ าเป็นต้องทราบจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของแต่ละพรรคก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขต ก็เนื่ องจาก ความใน
มาตรา ๘๕ วรรคสี่ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว 
มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้า
ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง และขณะเดียวกันความในมาตรา ๘๔ ได้ก าหนด
ว่าเมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมดแล้ว หากมีความจ าเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้ด าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยให้ถือว่า
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

 



๑๖๒ 

 
(๒) ส าหรับความในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อต้องพ้นจากต าแหน่ง นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งในกรณีปกติ กล่าวคือ หลังจากที่มีการค านวณ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคพึงมีในขณะที่ผลการเลือกตั้งยังไม่ได้ครบทุกเขต และได้มีการ
ประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคจะได้รับเลือกตั้ง และสมาชิกดังกล่าวได้
เข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว ต่อมาเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น จะต้องมีการค านวณสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่แต่ละพรรคจะพึงมี และจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับผลการ
ลงคะแนนที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งในการค านวณใหม่อาจท าให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปได้ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเพ่ิมขึ้น ย่อมไม่เกิดปัญหาส าหรับพรรคนั้น เพราะสามารถน ารายชื่อล าดับถัดไปมา
ประกาศให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมเติมได้ แต่พรรคการเมืองที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลดลง 
จะเกิดปัญหาว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร ความในวรรคสองจึงต้องก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล าดับสุดท้ายพ้นจากต าแหน่งตามล าดับ  ตัวอย่าง เช่น พรรค ก ซึ่งเดิม
ค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ ๑๐ คน แต่ผลการค านวณจากคะแนนการเลือกตั้งใหม่ 
ท าให้พรรค ก ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลดลงเหลือจ านวน ๙ คน ก็ให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ก ในล าดับท้ายตามล าดับ คือ ล าดับที่ ๑๐ พ้นจากต าแหน่ง 

การที่ยังไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ครบทุกเขตอาจเกิดได้ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
๑) คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใดทั้งเขตเลือกตั้ง หรือสั่ง

ให้มีการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้ง ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๒๕ กรณีมีหลักฐานอัน
ควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

๒) กรณีที่การเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ เช่น การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใด
ไม่สามารถกระท าได้ หรือการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้ อันเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย 
อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน 

๓) มีกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ยังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงท าการไต่สวน และผลการไต่สวนยังไม่
แล้วเสร็จ จึงยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
 
  



๑๖๓ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๙๔  ภายในหนึ่งปีหลงัจากวันเลือกตั้งอันเป็น
การเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดข้ึนใหม่ เพราะเหตุที่การ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
ให้น าความในมาตรา ๙๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่
ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป 
มิให้มีผลกระทบกับการค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๙๑ 

ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ ในกรณีมีการเลือกตั้งใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 

 
ค าอธิบายประกอบ 

โดยที่ระบบการเลือกตั้งที่ก าหนดขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญ ได้ใช้ระบบการลงคะแนนโดยบัตร
ใบเดียวส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แล้วน าคะแนนนั้นไปรวมกันทั้งประเทศ
ที่แต่ละพรรคได้รับ และน าไปค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคจะได้รับ
เลือกตั้ง ด้วยระบบดังกล่าว ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งใหม่ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป ย่อมจะท าให้คะแนนที่จะ
น ามาค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องมีบทบัญญัติ
มาตรานี้เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการที่จะน าคะแนนที่เกิดจากการเลือกตั้งใหม่มาค านวณ 

หลักเกณฑ์ส าคัญของมาตรานี้ ได้แยกออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ส าหรับกรณีที่มีการ
เลือกตั้งใหม่ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป และส่วนที่สอง ส าหรับกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่
ภายหลังหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป 

ส าหรับในส่วนที่หนึ่งนั้น ได้ก าหนดให้มีการน าคะแนนที่เกิดจากการเลือกตั้งใหม่มาค านวณหา
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ แต่จ ากัดแต่เฉพาะ ในการ
เลือกตั้งใหม่ที่เกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเท่านั้น หากเป็นการเลือกตั้งใหม่เพราะ
เหตุที่ตาย ลาออก หรือพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากการขาดคุณสมบัติในบางประการที่ไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต 
จะไม่มีผลกระทบต่อการค านวณที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  เหตุที่จ ากัดแต่เฉพาะในกรณีที่การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมก็เนื่องจากเห็นว่า คะแนนที่ได้น ามาค านวณในชั้นต้น เป็นคะแนนที่เกิดจากผลของการ
ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม จึงไม่สมควรที่จะปล่อยให้ผ่านไป  ส่วนการเลือกตั้งใหม่ที่เกิดจากเหตุอื่น มิได้มีเ หตุ
อันจะสงสัยในความถูกต้องของคะแนนที่ประชาชนได้ออกเสียงไว้ ส่วนการก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีไว้ 



๑๖๔ 

 
เพราะเห็นว่าการด าเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งควรจะได้ท าให้แล้วเสร็จอย่างช้าไม่ควร
เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป 

ส าหรับส่วนที่สอง ได้ก าหนดให้การเลือกตั้งใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดมิให้มีผลกระทบต่อการค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แตล่ะพรรคจะพึงมี ซึ่งหมายความว่า
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคมีอยู่จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากที่อยู่ ส าหรั บ
ระยะเวลาหนึ่งปีที่ก าหนดไว้นั้น เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่สมควรแล้ว หากไม่มีการ
ก าหนดระยะเวลาไว้ จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีความไม่แน่นอน
ไปตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอยู่ 
 
  



๑๖๕ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๙๕  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถ่ินที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
จะขอลงทะเบียนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ 
สถานที่ และตามวันเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุ
อันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจ ากัดสิทธิบางประการตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการ
ออกเสียงเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
รวมทั้งการจ ากัดสิทธิบางประการของ
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๕ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๙๙ ยกเว้นในอนุมาตรา (๒) ซึ่งก าหนดให้บุคคลผู้มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง เป็น 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเดิมก าหนดให้ “มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง” 
การที่ก าหนดให้นับถึงวันเลือกตั้งนั้นมีเหตุผลว่า เมื่อถือเอาอายุสิบแปดปีเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่ามีวุฒิ
ภาวะที่สมควรใช้สิทธิเลือกตั้งได้ การนับอายุจึงสมควรนับถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งจะท าให้ผู้ที่มีอายุครบสิบแปดปี 
หลังวันที่ ๑ มกราคม แต่ก่อนวันเลือกตั้ง ไม่ถูกตัดสิทธิ ดังเช่นที่ผ่านมา ทั้งยังท าให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ิม
จ านวนมากขึ้นด้วย 

(๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งของตนได้ มี ๓ กรณี 
คือ 



๑๖๖ 

 
๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เช่น นาย ก มีชื่อ

เป็นผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ ง ที่ อ าเภอเมือง จั งหวัดเชียงใหม่  แต่มาท างานอยู่ที่ เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร สามารถขอลงทะเบียนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งของตนที่เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานครได ้

๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง เช่น นาย ก มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน 
แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง นาย ก สามารถขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครได้ 

๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร เช่น นาย ก มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในเขตเลือกตั้งที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดินทางไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา นาย ก สามารถขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 

การขอลงทะเบียนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง สถานที่ วัน เวลา 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจ ากัดสิทธิบางประการตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา ๕๐ (๗) ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ เมื่อบัญญัติให้การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทย การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจึงเป็นเหตุให้ถูกจ ากัดสิทธิได้ หลักการนี้เป็นหลักการเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๖๘) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (มาตรา ๗๒) ซึ่งก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง.อาจถูกจ ากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ชัดแจ้งว่า สิ่งที่จะถูกตัดได้ต้องเป็น “สิทธิ” เท่านั้น โดยจะตรากฎหมายเพ่ือตัดหรือ
จ ากัดเสรีภาพเพราะเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมิได้  และสิทธิของบุคคลตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีบ่ัญญัติให้ต้องถูกจ ากัดนั้น ต้องเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นเองที่ผู้นั้นสามารถเลือกที่จะใช้สิทธินั้นได้ตามอ านาจที่กฎหมายรับรองให้กระท า
การใด ๆ โดยสุจริต และอย่างอิสระ เช่น สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านที่มีกฎหมายรองรับให้บุคคลมีสิทธิดังกล่าว แต่มิใช่เป็นเสรีภาพของบุคคลนั้นในการประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
 
  



๑๖๗ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๙๖  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวัน
เลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดี

นั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่

ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

ก าหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลใน
การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๙๐) ส าหรับรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นได้บัญญัติให้ไปก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ก าหนดห้ามมิให้ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ใช้สิทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกัน  
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๑๐) ได้มีการแก้ไขโดยตัดความ 
“คนหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้” ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสากลในการ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของผู้พิการ และบัญญัติลักษณะนี้เรื่อยมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นบทบัญญัติ
ที่ก าหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลในการใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้แก้ไขความในอนุมาตรา (๒) เป็น “อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะ
ถึงที่สุดแล้วหรือไม่” โดยเพ่ิมความว่า “ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่” โดยถือหลักว่าค าพิพากษาของศาล
ย่อมมีผลใช้บังคับได้จนกว่าศาลสูงจะมีค าพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น เมื่อศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ใด
แล้ว ผู้นั้นจึงควรต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งทันที  

เคยมีปัญหาว่า “แม่ชี” เป็น "นักบวช" หรือไม่ และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่า 
“แม่ชี” เป็น “นักบวช” โดยยึดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงก าหนดความหมาย
ของค าว่า “นักบวช” ว่า ผู้ที่ได้เข้าพิธีบวชตามลัทธิศาสนาต่างๆ เช่น ภิกษุ สามเณร บาทหลวง การเข้าพิธีบวช
ดังกล่าวจึงหมายถึงการเข้าพิธีบวชตามหลักศาสนาหรือตามความเชื่อของบุคคลในลัทธินั้น ๆ และเมื่อแม่ชี
ต้องผ่านพิธีการบวชกับพระภิกษุและมีการกล่าวค าขอบวช ซึ่งถือได้ว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นการเข้าพิธี
บวชแล้ว ดังนั้น ค าว่า “แม่ชี” จึงอยู่ในความหมายของค าว่า “นักบวช”๙  
                                                           
๙ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง สิทธิเลือกตั้งของชีและแม่ชีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เร่ืองเสร็จที่ ๑๕๔๔/๒๕๕๖ 



๑๖๘ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๙๗  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

แต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุ
ยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 

(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 

(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่

สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน

ของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๑) และต่อมาในรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับได้บัญญัติให้คุณสมบัติ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๙๒) ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเฉพาะในเรื่อง
อายุ และการศึกษาเท่านั้น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๘๘) ได้ก าหนด
เพ่ิมคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับสัญชาติ และคุณสมบัติ อ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๑๗) และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๙๔) ได้เพ่ิมเรื่องการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
แต่ไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติเรื่องการศึกษาไว้ ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๑๑ หลังจากนั้นในรัฐธรรมนูญ



๑๖๙ 

 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘  (มาตรา ๑๑๑ ) ได้เพ่ิมลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดเชื่อมโยงในพื้นที่ที่สมัครรับเลือกตั้ง เช่น การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมั ครรับเลือกตั้ง 
เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ในจังหวัดนั้น สถานที่เกิด สถานศึกษา หรือจังหวัดที่เคย
รับราชการ เป็นคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย และต่อมาได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดอายุของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนั้น เป็น
หลักการเดียวกับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ส่วนการก าหนดเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้อง
สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง
วันเลือกตั ้ง หากเป็นกรณีที ่สภาผู ้แทนราษฎรถูกยุบและผู ้สมัครรับเลือกตั ้งที ่ประสงค์จะย้ ายพรรค
การเมืองก็สามารถย้ายพรรคการเมืองได้แต่ต้องมีระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งจึง
จะมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองที่ย้ายมาสังกัดใหม่ได้ 

การก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่สมัครรับเลือกตั้ง เช่น การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
หรือถิ่นก าเนิด หรือที่ตั้งสถานศึกษา หรือ จังหวัดที่เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
 
  



๑๗๐ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๙๘  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดย

หมายของศาล 
(๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปี

นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุด
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค า
พิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่า
ด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า 

ก าหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคล
ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



๑๗๑ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิด
ฐานฟอกเงิน 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอัน
เป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
นอกจากข้าราชการการเมือง 

(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา

และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารง

ต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง 
(๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ 

หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) การที่ต้องก าหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลเพ่ือมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากบุคคลที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ใช้อ านาจ
นิต ิบ ัญญัติในฐานะที่ เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยจึงต้องได้รับการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าบุคคลนั้น ๆ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติและคุณสมบัติเป็นทีย่อมรับและ
เชื่อถือของสาธารณชน โดยได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๙๒ (มาตรา ๙๓) ก าหนดลักษณะว่า (๑) ผู้ติดยาเสพติดให้โทษ (๒) คนตาบอดทั้งสองข้าง (๓) บุคคล
ล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี (๔) ผู้เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายัง
ไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท (๕) ข้าราชการประจ า (๖) บุคคลซึ่งเคย
เป็นข้าราชการประจ ามาแล้วและได้พ้นจากต าแหน่งราชการประจ ามายังไม่ถึงหนึ่งปีในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังจากนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มาจึงมี



๑๗๒ 

 
การปรับปรุงแก้ไขลักษณะต้องห้ามบางประการเพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไปตามสภาพสังคมในยุคนั้น ๆ 
เรื่อยมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงบัญญัติลักษณะต้องห้าม
หลายประการใหม่ เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น บางกรณีเพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรา ๘) และในหลายกรณีเป็นการบัญญัติเพ่ิมขึ้นใหม่เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งผู้บริหารบ้านเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารบ้านเมือง 

(๒) ในกรณเีพ่ือให้เกิดความชัดเจนมีการปรับปรุงข้อความใน อนุมาตรา (๗) และ (๙) ดังนี้ 
อนุมาตรา (๗) จากเดิมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๒ (๕) 

ก าหนดว่า “เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุก โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง...” เป็น “เคยได้รับโทษ
จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ” 

เรื่องนี้ เดิมรัฐธรรมนูญได้มีวิธีการเขียนลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวกับการจ าคุก ๒ แนวทาง 
กล่าวคือ แนวทางที่ ๑ การใช้ค าว่า “ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก” ซึ่งแปลว่า ต้องได้รับ
โทษจริง แนวทางที่ ๒ การใช้ค าว่า “ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก”  ซึ่งหมายความถึง บุคคลที่ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก 
โดยไม่ค านึงว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ แต่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยที่ ๓๖/๒๕๔๒ สรุปว่า 
แม้รัฐธรรมนูญจะใช้ถ้อยค าแตกต่างกัน แต่การที่จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อบุคคล จะต้องตีความอย่างแคบ 
กล่าวคือในส่วนที่เกี่ยวกับค าพิพากษา ต้องหมายถึงค าพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับผลของ
ค าพิพากษา แม้จะบัญญัติว่า “ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก” ก็ต้องหมายความว่าบุคคลนั้นได้รับโทษจ าคุกตาม
ค าพิพากษาเช่นเดียวกับที่เขียนว่า “ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา”  เพราะฉะนั้นในการเขียนรัฐธรรมนูญ
ฉบับต่อ ๆ มา จึงได้บัญญัติเสียใหม่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเพ่ือเปลี่ยนแปลงผลของค าวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญ
ให้ตรงตามเจตนารมณ ์

อนุมาตรา (๙) จากเดิมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๒ (๗) 
ก าหนดว่า “เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ” เป็น “เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  โดยเห็นว่า การที่บุคคลใดกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจนศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะไว้วางใจในความสุจริตได้ 
ไม่สมควรให้เข้ามีอ านาจในทางการเมืองอีก 

(๓) บัญญัติเพ่ิมข้ึนใหม่ในอนุมาตรา (๑๐) และ (๑๑) 
อนุมาตรา (๑๐) เป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นใหม่ เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลที่ขาดความน่าเชื่อถือ

ในความสุจริตหรือผู้ที่เคยท าความผิดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อประโยชน์สาธารณะได้เข้ามาด ารงต าแหน่งในทาง
การเมือง โดยเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ได้ก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามว่า บุคคลที่จะเป็นก านัน หรือผู้ใหญ่บ้านนั้น หากเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า



๑๗๓ 

 
กระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายบางประการตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๒ (๑๑) แล้ว จะเป็นก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน
ไม่ได้เลยตลอดชีวิต ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ หรือแม้แต่จะมีการล้างมลทิน หรือได้รับอภัยโทษในภายหลังก็ตาม 
อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับฐานความผิดนั้น ได้มีการก าหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพึงมี ทั้งนี้ หลักการส าคัญของบทบัญญัติอนุมาตรา (๑๐) จะต้องยึดถือการที่ศาล
ได้วินิจฉัยว่าได้กระท าความผิดในเรื่องนั้น ๆ หรือไม่เป็นส าคัญ โดยไม่ได้ค านึงว่ามีเหตุบรรเทาโทษอย่างไร 
หรือจะถูกลงโทษหรือไม่ โดยเหตุนี้ในเวลาที่มีการล้างมลทิน หรืออภัยโทษ จะท าให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับผล
จากการล้างมลทิน หรือได้รับการอภัยโทษเลย เนื่องจากการล้างมลทิน  คือ การลบล้างโทษที่บุคคลผู้กระท า
ความผิดได้รับโทษมาครบถ้วนและพ้นโทษแล้ว หรือการอภัยโทษ  คือ การให้อภัยแก่ผู้ต้องโทษที่ก าลังได้รับ
โทษอยู่ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกลงโทษต่อไป ซึ่งเป็นการล้างโทษ ไม่ใช่การล้างความผิด ดังนั้น ผู้เคยต้องค า
พิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามบทบัญญัติอนุมาตรา (๑๐) ความผิดนั้นยังคงอยู่ จึงถือว่าเป็นผู้มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

อนุมาตรา (๑๑) บัญญัติหลักการใหม่ว่า บุคคลที่ “เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท า
การอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง” ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เพราะถือว่าบุคคลนั้นได้ท าทุจริตตั้งแต่ต้นแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรที่จะเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนอีกต่อไป 
เป็นหลักการที่เทียบเคียงเช่นเดียวกับผู้ทุจริตการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ก็
จะถูกตัดสิทธิในการสมัครสอบแข่งขันเช่นเดียวกัน 
 
 

หมายเหตุ (๑) ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการห้ามผู้ที่เคยรับโทษจ าคุกแต่พ้น
โทษยังไม่ถึงนับถึงวันเลือกตั้ง (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งมีโทษเล็กน้อย เช่น การดู
หมิ่นผู้อ่ืนซึ่งหน้า การแจ้งความเท็จ ฯลฯ) ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบว่า ประชาชน
ร้อยละ ๗๐.๐ เห็นด้วย และร้อยละ ๓๐.๐ ไม่เห็นด้วย๑๐ 

(๒) ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการห้ามผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่าทุจริตต่อ
การเลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่าประชาชนร้อยละ ๘๓.๒ เห็นด้วย 
และร้อยละ ๑๖.๘ ไม่เห็นด้วย๑๑ 
 
  

                                                           
๑๐ ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙), ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
๑๑ ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙), ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ



๑๗๔ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๙๙  อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนด
คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบ
รวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ 

ก าหนดวาระของสภาผู้แทนราษฎร 
และห้ามมิให้มกีารควบรวมพรรค
การเมืองระหว่างอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร 

 
ค าอธิบายประกอบ 

ความในวรรคสองเป็นบทบัญญัติเพ่ือป้องกันการควบรวมพรรคการเมือง ซึ่งมีที่มาจากหลัก
ส าคัญที่วางในรัฐธรรมนูญ คือ การก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง และไม่
ประสงค์ให้มีการย้ายพรรคการเมืองได้ อันเป็นการห้ามซื้อตัวบุคคลเพ่ือหวังผลในทางการเมือง ซึ่งเดิมในอดีต
ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังไม่เคยมีปัญหาการควบรวม
พรรคการเมือง ต่อมาเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้มีวิธีการ “ซื้อตัว” 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการควบรวมพรรคการเมือง เพราะได้มีการก าหนดว่าถ้าสมาชิกพ้นจาก
พรรคการเมืองหรือลาออกจากพรรค ถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่กรณีพรรคการเมือง
ถูกยุบ สมาชิกย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ได้ จึงมีการควบรวมพรรคเกิดขึ้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีบทบัญญัติอนุญาตให้ควบรวมพรรคการเมืองได้ 
จึงท าให้มีการควบรวมพรรคการเมืองภายหลังมีการเลือกตั้งเพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนมี
เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้แก้ไข
โดยบัญญัติห้ามมิให้มีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร 
 
  



๑๗๕ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๐๐  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง 

ก าหนดวันเริ่มต้นสมาชิกภาพของการ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
ค าอธิบายประกอบ 

การก าหนดวันเริ่มต้นสมาชิกภาพนั้น เดิมมีแนวคิดหลายรูปแบบ คือ แบบที่ ๑ เริ่มตั้งแต่
วันเลือกตั้ง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๙๘ ก าหนดให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง แบบที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันปฏิบัติหน้าที่คือวันเปิดประชุมรัฐสภาเป็น
ครั้งแรก เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ มาตรา ๙๔ ได้ก าหนดให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเปิดประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก และแบบที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้ง แต่มีปัญหาในการนับวันเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ และวันประกาศผล ดังนั้น ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ เป็นต้นมา จึงให้นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง เพราะรัฐธรรมนูญได้ก าหนด
วันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร จึงได้ก าหนดวันเริ่มต้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และเหตุนี้จะท าให้ทราบแน่นอนถึงการนับระยะเวลาครบสี่ปี 
 
 
  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2492
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2511
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2511
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2511


๑๗๖ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๐๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมี
การยุบสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๓ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๗ 
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ 
(๗) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ 

หรือมาตรา ๑๘๕ 
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก 
(๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตน

เป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น  ใน
กรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ 
ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว 

(๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ใน
กรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีค าสั่งยุบ
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองอ่ืนได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งยุบพรรคการเมือง 
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดหกสิบวันนั้น 

(๑๑) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ 
หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

(๑๒) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวัน
ประชุมในสมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ก าหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดความเป็น
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 



๑๗๗ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

(๑๓) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอ
การลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ เป็นการก าหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งความส่วนใหญ่เป็นไปเช่นรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยมีส่วนที่แตกต่างและเพ่ิมขึ้นใหม่ 
ดังนี้ 

(๑) กรณีอนุมาตรา (๑๑) เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลงเมื่อพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ซึ่งเป็นเหตุที่ได้เพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องบทบัญญัติในมาตรา ๑๔๔ (ดูค าอธิบายประกอบในมาตรา ๑๔๔) 

(๒) กรณีอนุมาตรา (๑๓) เป็นการคงหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าสมาชิกภาพของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแม้จะมี
การรอการลงโทษ ยกเว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งการเพ่ิมความผิดฐานหมิ่นประมาทก็เพ่ือเป็นการป้องกันการฟ้องคดีเพ่ือกลั่น
แกล้งทางการเมืองกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงความเห็นในสภาผู้แทนราษฎร และเพ่ือให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถแสดงความเห็นหรือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่ 
 
  



๑๗๘ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๐๒  เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง 
พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ 

การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันเดียวกันทั่ว
ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ก าหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งทั่วไป
ภายหลังจากท่ีสภาผู้แทนราษฎรสิ้น
อายุ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

แตเ่ดิมรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ ได้ก าหนดว่า เมื่อสภาสิ้นอายุ จะมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งทั่วไป 
และในพระราชกฤษฎีกานั้นจะระบุวันเลือกตั้งไว้ด้วย โดยก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
และได้มีการบัญญัติลักษณะนี้มาโดยตลอด กระทั่งถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ได้ก าหนดให้มีองค์กรอิสระ รวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอ านาจในการจัดการดูแล
การเลือกตั้ง จึงเกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา
เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยค าแนะน าของฝ่ายบริหาร ในกรณี
ฝ่ายบริหารจะตราพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถสอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อนว่าจะก าหนดวันเลือกตั้งวันใด ท าให้เกิดปัญหาข้อขัดข้อง  ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยที่ 
๒/๒๕๕๗๑๒ ว่าการก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปขึ้นใหม่เป็นอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง แต่ก็ยังไม่กระจ่างชัดว่าจริง ๆ 
ใครเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จึงได้เปลี่ยนหลักการใหม่ โดยก าหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไปก่อน ส่วนวันเลือกตั้งจะเป็นวันใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 
 
  

                                                           
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ก ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 



๑๗๙ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๐๓  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราช
กฤษฎีกา และให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน 

ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรค
หนึ่งใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวัน
เลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่
ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วัน
เลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

ก าหนดอ านาจในการยุบสภา และ
เงื่อนไขในการจัดให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบสภามีบัญญัติมาแต่ดั้งเดิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๕) เป็นต้นมา การยุบสภาผู้แทนราษฎร เป็นเครื่องมือในการคานอ านาจระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ  ขณะเดียวกันการยุบสภาก็เป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเพ่ือส่งคืนอ านาจให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงในรัฐสภาหรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรค
ร่วมรัฐบาลรวมทั้งการยุบสภาเพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมือง 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา และให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวใน
เหตุการณ์เดียวกัน เช่น รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายที่เป็นนโยบายส าคัญ แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับ
หลักการของร่างกฎหมายดังกล่าว นายกรัฐมนตรีอาจด าเนินการให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรได ้และเมื่อมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ นายกรัฐมนตรีคนเดิมได้กลับมาเป็นรัฐบาล จึงเสนอร่างกฎหมายเดิมที่
เคยเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร หากสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับหลักการของร่างกฎหมายนั้นอีก จะมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎรเพราะเหตุนั้นอีกไม่ได้  แต่การยุบสภาไม่จ าเป็นต้องกระท าเพราะเหตุที่เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเสมอไป การยุบสภาอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากฝ่ายบริหารต้องการฟัง
เสียงประชาชนเมื่อมีปัญหาส าคัญ หรือหยั่งความนิยมที่ประชาชนยังมีต่อพรรคการเมืองของรัฐบาล เพ่ือความ
มั่นใจในการที่จะด าเนินนโยบายที่ส าคัญ ๆ ต่อไปก็ได้  

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนหลักการใหม่ 
โดยก าหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปก่อน ส่วนวันเลือกตั้ง
จะเป็นวันใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ตามที่ได้บัญญัติไว้แล้วในมาตรา ๑๐๒ ดังนั้น ความในวรรคสาม
แห่งมาตรานี้จึงได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ งจะต้องประกาศก าหนดวันเลือกตั้งทั่ วไปใน 



๑๘๐ 

 
ราชกิจจานุเบกษาภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกายุบสภามีผลใช้บังคับ โดยวันเลือกตั้งที่ก าหนดต้อง
ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน แต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ 

เหตุที่ก าหนดระยะเวลาวันเลือกตั้งยาวกว่าการเลือกตั้งทั่วไปกรณีอายุของสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๒ ที่ก าหนดไว้สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ ก็เนื่องจากเหตุการณ์
การยุบสภาไม่มีความแน่นอนดังเช่นการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร จึงให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถก าหนดระยะเวลาของวันเลือกตั้งให้ยาวขึ้นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองมี
ความพร้อมในการเลือกตั้งและไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในการเลือกตั้ง  ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความลักลั่น
ในทางปฏิบัติ ดังที่มีค าอธิบายในมาตรา ๑๐๒ แล้ว 
 
 
  



๑๘๑ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๐๔  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตามวันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๐๒ หรือ
มาตรา ๑๐๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็
ได้ แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุ
ดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่เพ่ือประโยชน์ในการนับอายุตามมาตรา ๙๕ 
(๒) และมาตรา ๙๗ (๒) ให้นับถึงวันเลือกตั้งที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 
๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ แล้วแต่กรณี 

ให้อ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ในกรณีมี
เหตุจ าเป็น 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีเหตุท าให้
การลงคะแนนเลือกตั้งไม่สามารถกระท าในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดได้ เช่น เกิดจลาจล อุทกภัย 
อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย เหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน โดยบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเลือกตั้งขึ้นใหม่ได้ 
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวหมดไป การก าหนดวันเลือกตั้ง
ใหม่นี้ ไม่จ าเป็นต้องมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพระราชกฤษฎีกาที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง เพราะในพระราช
กฤษฎีกามิได้ก าหนดวันเลือกตั้งไว้ดังที่เคยบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ 

เมื่อมีการก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ ย่อมอาจกระทบถึงสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ซึ่งก าหนดให้ต้องมีอายุ ๑๘ ปีหรือ ๒๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และเพ่ือมิให้จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประกาศไปแล้วต้องเปลี่ยนแปลงไปตามวันที่เลื่อนออกไป มาตรานี้จึงบัญญัติ
ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับการนับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้นับถึงวันเลือกตั้ง
ที่ก าหนดไว้เดิม และสามารถใช้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้จัดท าไว้แล้วได้ต่อไป 
 
 
  



๑๘๒ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๐๕  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตราพระราช
กฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทน
ต าแหน่งที่ว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้น าความในมาตรา ๑๐๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

(๒) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่
ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศในราช
กิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง หากไม่มี
รายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งที่ว่าง  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่ 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทน
ตาม (๑) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ส่วนสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่
วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

การค านวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองส าหรับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔ 

ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อน
เวลาในการได้มาซึ่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีท่ีมี
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ว่างลง 

 
 
 



๑๘๓ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓) โดยก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิก ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ มาจากการเลือกตั้ง ประเภทที่ ๒ มาจากการแต่งตั้ง และได้ก าหนดว่า 
“สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นไปตามกาลสมัย  ผู้แทนประเภทที่ ๑ จะอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ ๔ ปี
นับแต่วันเข้ารับต าแหน่ง แต่เมื่อถึงสมัยที่ ๓ แล้วแม้ผู้แทนในสมัยที่ ๒ จะได้อยู่ในต าแหน่งไม่ถึง ๔ ปีก็ดี 
ต้องออกจากต าแหน่งนับแต่วันที่ผู้แทนในสมัยที่ ๓ ได้เข้ารับต าแหน่ง และถ้าต าแหน่งผู้แทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามเวร ให้สมาชิกเลือกผู้อ่ืนตั้งขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง แต่ผู้แทนใหม่มีเวลาอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าก าหนดเวลาที่ผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้” ส่วนผู้แทนประเภทที่ ๒ นั้น ความในมาตรา ๑๐ บัญญัติว่า 
“...สมัยที่ ๓ เมื่อจ านวนราษฎรทั่วพระราชอาณาเขตต์ได้สอบไล่วิชชาปถมศึกษาได้เป็นจ านวนเกินกว่าครึ่ง 
และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันใช้ธรรมนูญนี้ สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นผู้ที่ราษฎรได้
เลือกตั้งขึ้นเองทั้งสิ้น สมาชิกประเภทที่ ๒ เป็นอันไม่มีอีกต่อไป”และต่อมาแม้ในรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับ
ก าหนดให้สภาผู้แทนประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้ง เท่านั้น ก็ได้มีการก าหนดในลักษณะเดียวกันว่า 
การทีต่ าแหน่งสมาชิกผู้แทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทน หรือเม่ือมีการ
ยุบสภาผู้แทน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได ้ก าหนดให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี ๒ ประเภท คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีม่าจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ดังนั้น จึงได้มีบทบัญญัติเพ่ือก าหนดว่า 
การที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืน
ใดที่มิใช่เป็นการออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตรา
พระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ส่วนกรณีต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อว่างลงอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการออกตามอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับ
ถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ เข้ามาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภา
ผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ ซ่ึงบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้คงหลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคสามก าหนดให้การค านวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองส าหรับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔ 
หมายถึง กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป เฉพาะในการเลือกตั้งใหม่ที่เกิด
จากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเท่านั้น  ให้น าคะแนนที่เกิดจากการเลือกตั้งใหม่มา
ค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่  แต่ถ้าเป็นการ



๑๘๔ 

 
เลือกตั้งใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคมีอยู่จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไป 
 
  



๑๘๕ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๐๖  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภา
ผู้แทนราษฎรที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิก
เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หรือเม่ือมีเหตุตามมาตรา ๑๑๘ (๑) 
(๒) (๓) หรือ (๔)  ในกรณีเช่นนี้ พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้ง
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 

ก าหนดให้มีผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร และวิธีการได้มาซึ่ง
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

 
ค าอธิบายประกอบ 

ต าแหน่งผู้น าฝ่ายค้านในอังกฤษซึ่งเป็นแม่แบบดั้งเดิมของระบบรัฐสภาที่เรียกว่าระบบ
เวสมินส์เตอร์ (Westminster System of parliamentary government) นั้นมีการตั้งกันเป็นธรรมเนียม
มาเป็นเวลากว่าร้อยปีก่อนที่จะได้มีการบัญญัติเอาไว้อย่างเป็นทางการในพระราชบัญญัติรัฐมนตรีของ
พระมหากษัตริย์  ค.ศ. ๑๙๓๗ (Ministers of the Crown Act 1937) ซึ่งผู้น าฝ่ายค้าน (Leader of the 
Opposition) นั้นมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ในอังกฤษ รวมถึงประเทศในเครือจักรภพอ่ืน ๆ ว่า ผู้น าของฝ่ายค้านที่
จงรักภักดีต่อพระราชินีเป็นที่สุด (Leader of Her Majesty’s Most Loyal Opposition) โดยผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรนั้นคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ เป็นผู้น าของพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดที่ไม่ได้เป็น
พรรครัฐบาล หรือพรรคร่วมรัฐบาล ในกรณีที่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาด ผู้น าฝ่ายค้านก็คือ 
ผู้น าของพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นล าดับสอง โดยผู้น าฝ่ายค้านนี้จะท าหน้าที่เป็นผู้น าในการตรวจสอบ
นโยบายของรัฐบาล และตรวจสอบการท าหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้นผู้น าฝ่ายค้านยังเป็นผู้ที่จะได้รับ
เลือกเป็นนายกรัฐมนตรีหากว่ารัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศต่อไปได้ โดยไม่มีการยุบสภา และผู้น าฝ่ายค้าน
ยังท าหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีเงาในคณะรัฐมนตรีเงาที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของนายกรัฐมนตรี 
 
 



๑๘๖ 

 
และรัฐมนตรีอื่น ๆ โดยสามารถที่จะเสนอนโยบาย หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีได้ด้วย 
ในระบบรัฐสภาสมัยใหม่ ผู้น าฝ่ายค้านมีความส าคัญมากในการท าหน้าที่ถ่วงดุลอ านาจ และตรวจสอบการท า
หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้โดยมีการบัญญัติให้มีต าแหน่งผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๒๖) 
เป็นต้นมา และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นในพรรคฝ่ายค้าน
โดยก าหนดว่าภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุด 
และสมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโอ งการ 
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มิได้ก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคการเมืองที่ผู้น าฝ่ายค้านเป็นหัวหน้าพรรคว่าต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง ดังเช่นที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนึ่ง รัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทและหน้าที่เพ่ิม 
มากขึ้นโดยก าหนดให้สามารถขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่ลงมติได้ตามมาตรา ๑๕๕  
 
 
  



๑๘๗ 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
วุฒิสภา 

 
ความมุ่งหมาย 

บทบัญญัติในส่วนนี้ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสมาชิกวุฒิสภา ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ ที่มา หน้าที่
และอ านาจ โดยมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยถือว่าวุฒิสภาเป็นสภาพ่ีเลี้ยง โดยมุ่งหมายให้วุฒิสภา
เป็นองค์กรที่จะประสานความคิดเห็นจากบุคคลหลากหลายอาชีพ วิถีชีวิต และความสนใจ ที่น าความรู้
และประสบการณ์จากประชาชนโดยตรง โดยไม่อยู่ใต้อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง เพ่ือให้การตรา
กฎหมายได้รับการพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเป็นการท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้โดยตรง 
และอย่างมีผลต่อการบริหารกิจการบ้านเมือง  

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภาจะมิได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงดังเช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งหวังไม่ให้สมาชิกวุฒิสภาตกอยู่ภายใต้
อาณัติของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองและมิได้ใช้การสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาดังเช่นที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นการให้คณะบุคคลเพียงไม่กี่คนมาสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแล้วให้ถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย 
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ 
โดยเน้นความส าคัญของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาสมัครได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกินก าลังของบุคคลทั่ว ๆ ไป 
โดยแยกออกเป็นกลุ่มที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน ให้มากที่สุดเพ่ือที่จะท าให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติทุกคนสามารถ
เข้าสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้  และเพ่ือให้ผู้สมัครมีส่วนร่วมในเบื้องต้นอย่างแท้จริง จึงก าหนดให้ ประชาชน
เลือกกันเองดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๗ ว่า  “วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน 
หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลั กษณะที่ท าให้
ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้” การสร้าง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอย่างมีนัยส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพราะสมาชิกวุฒิสภา
จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มาสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนจากร่างกฎหมายโดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติของนโยบายของพรรคการเมือง  
ดังนั้น กระบวนการเลือกสรรสมาชิกวุฒิสภาจึงมุ่งที่จะให้ประชาชนซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
ที่แตกต่างหลากหลายในทุกภาคส่วนและทุกสาขาอาชีพซึ่งประสงค์จะเข้ามาท าหน้าที่นี้เข้ามาสมัครรับเลือกได้ 
และให้แต่ละสาขาอาชีพหรือประสบการณ์หรือวิถีชีวิต ฯลฯ เลือกกันเอง เพื่อหลีกเลี่ยงกลไกหรือกับดัก
ทางการเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 



๑๘๘ 

 
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้สมาชิก

วุฒิสภามีวาระการด ารงต าแหน่งห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกและจะด ารงต าแหน่งเกินหนึ่งวาระไม่ได้ 
ซึ่งถือว่าระยะเวลาห้าปี เป็นระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งที่เหมาะสม  ทั้งนี้ เพ่ือที่จะท าให้มีรัฐสภาที่สามารถ
ด าเนินงานด้านนิติบัญญัติได้ในช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรครบวาระสี่ปี และในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประเทศที่มีระยะเวลาช่วงละห้าปี อีกดว้ย 
 
  



๑๘๙ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๐๗  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสอง
ร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการ
แบง่กลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือก
ทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

การแบ่งกลุ่ม จ านวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลใน
แต่ละกลุ่ม การสมัครและรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง 
การได้รับเลือก จ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม การขึ้น
บัญชีส ารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีส ารองขึ้นด ารงต าแหน่งแทน 
และมาตรการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ
ให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะก าหนดมิให้
ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะก าหนดให้มี
การคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอ่ืนใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วน
ร่วมในการคัดกรองก็ได้ 

การด าเนินการตามวรรคสอง ให้ด าเนินการตั้งแต่ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 

ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่ครบตาม
วรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่งว่างลง หรือด้วยเหตุอ่ืนใดอันมิใช่
เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลที่
ส ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ 
แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ด าเนินการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามี
สมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าว
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
โดยวิธีที่ประชาชนที่มีคุณสมบัติ
สามารถสมัครและเลือกกันเองตาม
กลุ่มท่ีหลากหลายในลักษณะที่ผู้มี
คุณสมบัติทุกคนจะสามารถสมัครใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ โดยให้เลือกกัน
ตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด และ
ประเทศ  แต่ให้สมาชิกวุฒิสภามีฐานะ
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย มิใช่ผู้แทน
ของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ 
เพ่ือให้บรรลุตามหลักการส าคัญที่
ก าหนดไว้ในแนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา ๗๘ ที่บัญญัติให้ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางการเมืองและการอ่ืนใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชน และมาตรา 
๒๕๘ ก.(๑) การปฏิรูปประเทศให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดท้ัง
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

การก าหนดให้ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้โดยเสรี และเลือกกันเอง
โดยตรงก็เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้ที่
สนใจในการเข้ามีส่วนร่วมในทาง
การเมืองจะไม่ถูกกีดกันหรือถูกคัด
กรองโดยองค์กรหรือพรรคการเมืองใด 



๑๙๐ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเริ่มด าเนินการเพ่ือเลือกไม่ช้า
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การ
ก าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้น าความใน
มาตรา ๑๐๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

มาตรานี้เป็นบทบัญญัติเพ่ือก าหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาแนวทางใหม่ จากแนวความคิด
ที่ว่า ในยุคสมัยใหม่มักจะมีผู้เรียกร้องว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง 
แต่ไม่เคยปรากฏว่ามีการบัญญัติไว้ในที่ใดว่าการมีส่วนร่วมที่จะก่อให้เกิดผลต่อประชาชนเป็นส่วนรวมนั้น  
จะด าเนินการได้โดยวิธีใด หรือแนวทางหรือวิธีการใดที่จะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นเป็นผล
อย่างจริงจัง การก าหนดให้วุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง ก็มักมีข้อติติงว่าบุคคลเหล่านั้นมิได้มาจากประชาชน 
ในขณะที่การก าหนดให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง ก็จะหลีกไม่พ้นที่ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ งจะต้องอิงหรือพ่ึงพา
พรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง  โดยทั้งสองกรณีนั้นประชาชนทั่วไปคงได้แต่เพียงรับรู้ผลของการแต่งตั้ง 
หรือมีส่วนร่วมเฉพาะในขณะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การจะสมัครเข้ารับเลือกตั้งด้วยตนเอง มีข้อจ ากัด
ต่าง ๆ มากมาย ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่าย และการด าเนินการให้ได้รับเลือกตั้ง ทั้งผู้สมัครและผู้ได้รับเลือกตั้งก็มิได้
มีความหลากหลายในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายในสังคม จึงยากท่ีจะเข้าใจความนึกคิดและความต้องการที่
แตกต่างกันของกลุ่มบุคคลที่หลากหลายเหล่านั้นได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาขึ้นใหม่ โดยเน้นความส าคัญของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาสมัครได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกินก าลังของ
บุคคลทั่ว ๆ ไป โดยแยกออกเป็นกลุ่มที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน ให้มากที่สุดเพ่ือที่จะท าให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติ
ทุกคนสามารถเข้าสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ และเพ่ือให้ผู้สมัครมีส่วนร่วมในเบื้องต้นอย่างแท้จริง จึงให้
ผู้สมัครด้วยกันเองเลือกกันเองตามวิธีการที่จะบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่อไป และในกรณีที่มี
ผู้สมัครเป็นจ านวนมากก็อาจก าหนดให้มีวิธีการคัดกรองกันก่อนได้ แต่ต้องเป็นการคัดกรองที่ผู้สมัครมีส่วน
ร่วมในการคัดกรองนั้น เช่นการให้ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันจับสลากกันเอง เป็นต้น  

เพ่ือเป็นหลักประกันว่าประชาชนที่มีคุณสมบัติทุกคนจะมีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกได้ มาตรา ๑๐๗ 
วรรคหนึ่ง จึงบัญญัติคุ้มครองไว้ว่า  “..ในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัคร
รับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้” 

อนึ่ง ค าว่า “ความรู้” ที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ มิได้หมายความถึงความรู้ที่จะวัดกัน
ด้วยประกาศนียบัตรหรือปริญญาทั้งปวง แต่หมายถึงความรู้ที่บุคคลมีอยู่จริงในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ในการท านา 
ความรู้ในการท าการประมง หรือความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 



๑๙๑ 

 
การที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้มีการด าเนินการเลือกกันตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 

และระดับประเทศ ก็เพ่ือให้ขบวนการเลือกตั้งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และประชาชนในแต่ละอ าเภอ
สามารถเข้าสมัครในกลุ่มที่ตนคิดว่าตนสังกัดอยู่ และร่วมกันคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มได้ ส าหรับ
ประชาชนทั่วไปที่มิได้เข้าสมัครก็อยู่ในฐานะท่ีจะตรวจสอบผู้สมัครได้ เพราะเป็นผู้ที่อยู่ในอ าเภอเดียวกัน 

การก าหนดในรัฐธรรมนูญให้สามารถก าหนดมิให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่ม
เดียวกัน ก็เพ่ือให้สามารถก าหนดวิธีการในการป้องกันการสมยอมกันได้ 

บทบัญญัติที่บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ ก็เพ่ือมิให้
เกิดความเข้าใจผิดว่า เมื่อสมาชิกแต่ละคนมาจากการสมัครและคัดเลือกจากแต่ละกลุ่มแล้ว สมาชิกเหล่านั้น  
จึงต้องปกป้องและรักษาแต่เฉพาะประโยชน์ของกลุ่มของตน  ความมุ่งหมายที่แท้จริงประสงค์จะให้สมาชิกทุกคน
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ อันหลากหลายจากแต่ละกลุ่มมาหลอมรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและ
ประชาชนเป็นส่วนรวม โดยประชาชนจากแต่ละกลุ่มจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในแง่มุมของบุคคลในกลุ่ม
ของตนและไม่ถูกเพิกเฉยหรือละเลย  จริงอยู่สภาผู้แทนราษฎรก็มีสมาชิกท่ีเป็นผู้แทนของราษฎรอยู่ แต่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะถูกผูกมัดด้วยพันธะที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชนในจังหวัด
หรือเขตเลือกตั้งที่ตนได้รับเลือกตั้ง เพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตหรือจังหวัดนั้น และพันธะ
อันเกี่ยวกับการด าเนินการตามแนวทางของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด ประชาชนบางหมู่เหล่า หรือบางพื้นที่  
จึงอาจถูกละเลยไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควรได ้

เมื่อสมาชิกวุฒิสภามีที่มาดังกล่าวข้างต้น ประชาชนจึงมีช่องทางที่จะเข้ามีส่วนร่วมในทาง
การเมืองอย่างจริงจัง และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้มากกว่าการมีแต่เพียงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่ครบสองร้อยคน ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่งว่างลง
หรือด้วยเหตุอ่ืนใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลที่ส ารองไว้เหลืออยู่ 
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ ส่วนกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ านวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทน
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง และผู้ได้รับเลือกแทนดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

นอกจากนี้ได้ก าหนดให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายในห้าวัน
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเริ่มด าเนินการเพื่อเลือก  
โดยต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ 
ให้น าความในมาตรา ๑๐๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม คือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเลือกใหม่ 
โดยต้องจัดให้มีการเลือกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  



๑๙๒ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๐๘  สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 

หรือท างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี หรือเป็นผู้มีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมี
ความเกี่ยวพันกับพ้ืนที่ที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
(๑๑) (๑๕) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) 

(๒) เป็นข้าราชการ 
(๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้น

แต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้า
ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

(๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรค

การเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

(๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจาก
การเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

(๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของสมาชิกวุฒิสภา 



๑๙๓ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

(๘) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารง
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือก
เป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งในศาล
รัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 

(๙ ) เคยด ารงต าแหน่ งสมาชิ กวุฒิ สภ าตาม
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติแห่งมาตรานี้มีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกวุฒิสภามีความเป็นกลาง ปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมือง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้ งนี้  คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ ามของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้น าบทบัญญัติส่วนใหญ่
มาใช้ร่วมกัน โดยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีจะเป็นคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย 

(๒) การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ก าหนดโดยค านึงถึงความ
ผูกพันที่ผู้สมัครจะเกี่ยวพันกับพ้ืนที่ที่ตนจะลงสมัคร กล่าวคือ ต้องเป็นที่ที่เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน 
หรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่จะสมัครตามหลักเกณฑ์ที่จะก าหนดในกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนูญต่อไป 
การก าหนดเช่นนี้เพ่ือให้ผู้สมัครมีความคุ้นเคยกับปัญหาและประชาชนในพื้นที่ในทางใดทางหนึ่ง การที่ก าหนดไว้
หลายทางก็เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สมัครมีทางเลือกได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เปิดกว้างจนสามารถไปสมัครที่ใดก็ได้
โดยไม่มีความเกี่ยวพันกับพ้ืนที่ที่ตนจะสมัคร ระบบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแบบใหม่นี้มีเป้าหมายสี่ประการ คือ 
(๑) ประชาชนทั่วไปสามารถลงสมัครรับเลือกได้อย่างกว้างขวาง (๒) ผู้สมัครรับเลือกมีความเชื่อมโยงกับ
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ลงสมัครรับเลือก (๓) ผู้สมัครจะมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ แม้แต่วิถีชีวิต 
ที่หลากหลาย จนสามารถเป็นตัวแทนประชาชนได้อย่างกว้างขวางในทุกมิติ (๔) ด้วยวิธีการเลือกกันเองที่จะ
ก าหนดขึ้น จะท าให้ผู้สมัครไม่มีภาระและค่าใช้จ่ายจนเกินก าลังที่ประชาชนทั่วไปจะรับได้ และไม่จ าเป็นต้อง
อาศัยฐานเสียงของพรรคการเมือง ซึ่งจะท าให้เป็นอิสระจากพรรคการเมืองได้อย่างแท้จริง 

(๓) การที่ก าหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก มีความมุ่งหมาย
เพ่ือให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหมดความผูกพันกบัพรรคการเมืองอย่างแท้จริง 

(๔) ลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับคนในครอบครัวตามความใน ข. (๘) บัญญัติเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการให้เป็น “สภาครอบครัว”  



๑๙๔ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๐๙  อายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละห้า
ปีนบัแต่วันประกาศผลการเลือก 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 

เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่
ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้น
ใหม ่

ก าหนดวาระของวุฒิสภา การเริ่มต้นและ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา 

 

ค าอธิบายประกอบ 

เดิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๒๖) ได้ก าหนดให้ 
“สมาชิกภาพแห่งพฤฒสภา มีก าหนดเวลาคราวละหกปี เฉพาะในวาระเริ่มแรกเมื่อครบก าหนดสามปีให้มีการ
เปลี่ยนสมาชิกก่ึงหนึ่งโดยวิธีจับสลาก แต่ผู้ที่ออกไปมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับเขามาอีก” เพ่ือให้การท าหน้าที่ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การก าหนดให้สมาชิกภาพแห่งวุฒิสภามีระยะเวลาหกปี ซึ่งจะยาวกว่าวาระ
ของสภาผู้แทนราษฎร เนื่ องจากสภาผู้ แทนราษฎรจะมีช่ วงเวลาที่ หยุดพักเพ่ือรอให้การเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่รัฐสภาจ าเป็นต้องมีอยู่ตลอดเพ่ือในยามฉุกเฉินอาจจ าเป็นต้องด าเนินการในเรื่องส าคัญ
หรือจ าเป็นต้องให้ความเห็นชอบ เช่น การแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือการประกาศสงคราม 
เป็นต้น และได้มีการบัญญัติท านองนี้ในรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับ 

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนแนวคิดใหม่
โดยให้วุฒิสภาเข้าสู่ต าแหน่งและพ้นวาระไปพร้อมกัน โดยได้ก าหนดอายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละห้าปี 
นับแต่วันประกาศผลการเลือก ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๑๑๗ วรรคสอง) รวมทั้งได้มีบทบัญญัติวรรคสามแห่งมาตรานี้เพ่ือแก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่อง โดยให้
วุฒิสภาชุดที่พ้นจากต าแหน่งยังอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่  
ซึ่งจะท าให้มีวุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในยามจ าเป็นที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรได้ 
 
 

หมายเหตุ ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาควรมีวาระการด ารง
ต าแหน่งนานเท่าใด พบว่า ร้อยละ ๗๓.๘๔ เห็นชอบให้มีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี ร้อยละ ๑๐.๙๖ เห็นชอบ
ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปี ร้อยละ ๖.๑๖ เห็นชอบให้มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปี แต่สามปีแรกให้จับ



๑๙๕ 

 
สลากออกครึ่งหนึ่ง ร้อยละ ๖.๔๘ เห็นชอบกรณีอ่ืน ๆ ได้แก่ ควรด ารงต าแหน่งน้อยกว่าสี่ปี โดยให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ และร้อยละ ๒.๕๖ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ๑๓ 
 
 
  

                                                           

๑๓ สรุปผลส ารวจความเห็นประชาชนจากการจัดท าโดยศูนย์ส ารวจ “นิด้าโพล” จัดท าระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๑๙๖ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๑๐  เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้มีการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคห้า 

ก าหนดกระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

เป็นบทบัญญัติเพ่ือให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ภายในเวลาที่รัฐธรรมนูญก าหนดตาม
มาตรา ๑๐๗ วรรคห้า โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่จะต้องประกาศก าหนดวันเลือกภายในห้าวัน
นับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยจะต้องก าหนดให้มีการเลือกภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 
 
  



๑๙๗ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๑๑  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุด
ลง เมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

๑๐๘ 
(๕) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวัน

ประชุมในสมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

(๖) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอ
การลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท า
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(๗) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๓ หรือ
กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕ 

(๘) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ 
หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

ก าหนดการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรานี้ได้เพ่ิมเหตุที่ท าให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญในอดีต กล่าวคือ ได้เพ่ิมเหตุตาม (๗) และ (๘) ขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตราอ่ืน ๆ 
ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น โดยที่ได้มีการยกเลิกระบบการถอดถอนโดยวุฒิสภาแล้ว การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
เนื่องจากการถูกถอดถอนจึงไม่ได้บัญญัติไว้อีก 
 
  



๑๙๘ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๑๒  บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็น
รัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมิได้ เว้นแต่เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ก าหนดข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๑๒๗ วรรคสอง) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง) 
ซ่ึงก าหนดให้รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปีนับถึง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี การห้ามเช่นนี้ก็เพ่ือป้องกันมิให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้อาณัติของฝ่าย
บริหารหรือพรรคการเมือง โดยใช้ต าแหน่งทางการเมืองมาเป็นเครื่องจูงใจ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติข้อยกเว้นโดยให้โอกาสสมาชิกวุฒิสภาที่พ้นจากต าแหน่ง
ยังสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง คือ การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  



๑๙๙ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๑๓  สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอม
ตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ 

ก าหนดมาตรการให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติ
หน้าที่ของตนตามความคิดเห็นของตน
โดยสุจริตใจ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่ที่มีความมุ่งหมายให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่
ตามประสบการณ์ ความรู้ และวิถีชีวิตที่ตนรับรู้มาโดยมุ่งต่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรงและสุจริตใจ 
จึงห้ามมิให้สมาชิกวุฒิสภาฝักใฝ่ในการเมือง หรืออยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมือง และเพื่อให้มีผลบังคับ
อย่างจริงจัง จึงก าหนดให้การฝ่าฝืนมีผลท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๑ (๗) 
 
  



๒๐๐ 

 
 

ส่วนที่ ๔ 

บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 

 
ความมุ่งหมาย 

เพ่ือก าหนดสถานะ โครงสร้างขององค์กร หน้าที่และอ านาจ และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
และสมาชิกแห่งสภา 
 
  



๒๐๑ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๑๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ง
อาณัติมอบหมาย  หรือความครอบง าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ
ความผาสุกของประชาชนโดยรวม  โดยปราศจากการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน ์

ก าหนดสถานภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและเง่ือนไข
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๘๙ (มาตรา ๓๖) และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยบัญญัติไว้เพ่ือก าหนดสถานภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าจะได้รับเลือกตั้งมาจากจังหวัดใด หรือได้รับการคัดเลือก
โดยคณะบุคคลใด สมาชิกแห่งสภาทั้งสองต่างมีฐานะเป็น “ผู้แทนปวงชนชาวไทย” และไม่ว่าประชาชนชาวไทย
จะเป็นผู้ลงคะแนนเลือกสมาชิกผู้นั้นมาหรือไม่  การปฏิบัติหน้าที่จะต้องค านึงถึงปวงชนชาวไทยเป็นส าคัญ 
จะมุ่งแต่เฉพาะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตหรือจังหวัดที่ตนได้รับเลือกมามิได้  ส่วนบทบัญญัติที่ว่า 
“ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ” ก็เพ่ือให้สมาชิกทั้งสองสภาได้ตระหนักถึง
ภาระหน้าที่ที่ตนจะต้องค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ โดยไม่ถูก
ผูกมัดหรือครอบง าจากบุคคลหรือคณะบุคคลใด 
 
  



๒๐๒ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๑๕  ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่
ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ก าหนดเงื่อนไขในการเข้ารับหน้าที่ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญ ญั ติ ลั กษณ ะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ ใน รั ฐธรรมนูญ ทุ กฉบั บ  โดยก าหนด ไว้ เ พ่ื อ ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนเพ่ือแสดงความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยต้องรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ และไม่กระท าการ
ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ การปฏิญาณตนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในต่างประเทศ แบ่งออกเป็นสามประเภท 
คือ ประเภทที่หนึ่ง เป็นกลุ่มประเทศในเครือจักรภพแห่งอังกฤษ ซึ่งผู้น าประเทศและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อสมเด็จพระราชินีนาถของประเทศอังกฤษ ประเภทที่สอง เป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้น าประเทศและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อ
พระมหากษัตริย์ของประเทศนั้น และประเภทที่สาม เป็นกลุ่มประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดีจะต้องท าพิธีปฏิญาณตนต่อประธานศาลฎีกา เป็นต้น 

ส่วนการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังมีปรากฏในต่างประเทศ
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลีย รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรเบลเยี่ยม รัฐธรรมนูญ
ของสาธารณรัฐกาน่า เป็นต้น 
 
  



๒๐๓ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๑๖  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา
มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติ 
ของสภา 

ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือด ารงต าแหน่ง
ใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้ 

ก าหนดให้แต่ละสภามีประธานและ
รองประธานและสถานะความเป็น
กลางของประธานและรองประธาน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติมาตั้งแต่เริ่มมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 
๒๔๗๕ (มาตรา ๒๒) เป็นต้นมา โดยก าหนดให้สภามีประธานของสภาซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิก
ของสภานั้น ๆ ส่วนความในวรรคสองได้มีการบัญญัติเพ่ิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒๔ วรรคห้า) ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติมาตรานี้
เพ่ือคงหลักการดังกล่าวไว้  การบัญญัติเพ่ิมเติมดังกล่าว เนื่องจากแต่เดิมยึดถือประเพณีปฏิบัติว่าผู้ เป็น
ประธานสภาผู้แทนราษฎร แม้จะยังคงต้องด ารงสถานภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่ แต่จะหลีกเลี่ยง
ไม่เข้าไปด าเนินกิจการของพรรคอันจะท าให้เกิดความหวั่นเกรงในความไม่เป็นกลางได้ แต่ต่อมาประเพณี
ดังกล่าวได้ถูกละเลยมากขึ้น  จึงได้บัญญัติห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มิให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการบริหารหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง
ในระหว่างที ่เป็นประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้สมาชิกวางใจในความเป็นกลางทาง 
การเมืองของผู้ที่จะท าหน้าที่ประธานในการประชุมหรือด าเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างสนิทใจ 
 
 
  



๒๐๔ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๑๗  ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรด ารงต าแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือมี
การยุบสภาผู้แทนราษฎร 

ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารงต าแหน่งจนถึง
วันสิ้นอายุของวุฒิสภา เว้นแต่ในระหว่างเวลาตามมาตรา ๑๐๙ 
วรรคสาม ให้ประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ในต าแหน่ง
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานและรองประธานวุฒิสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๐๔ 
วรรคสอง) และได้บัญญัติท านองเดียวกันมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ  

แต่บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของประธานและรองประธานวุฒิสภานั้น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ 
กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๓๔ ก าหนดว่า ที่เดิมเคยก าหนดว่าประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวัน
เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม่ ซึ ่งจะต้องกระท าทุกสองปี เนื ่องจากในอดีตเมื ่อครบสองปี 
สมาชิกวุฒิสภาต้องจับสลากออก ดังนั้นประธานและรองประธานวุฒิสภาเดิมจะพ้นต าแหน่งในทุกสองปี 
และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไม่มีการจับสลากออก แตมี่ปัญหาว่าวันเลือกประธานวุฒิสภาใหม่คือวันใด และถ้ากรณีท่ีไม่
มีการจับสลากออกดังที่ได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒๔ 
วรรคสาม) จะท าให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนว่าประธานวุฒิสภาจะต้องด ารงต าแหน่งถึงเมื่อใด และอาจท าให้มี
ข้อต่อรองในเรื่องต าแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาเกิดข้ึนได้ ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้บัญญัติใหม่เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับการที่วุฒิสภาไม่มีการจับสลาก
ออกอีกต่อไปว่า ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารงต าแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภา ซึ่งมีก าหนด
คราวละห้าปี และเมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ได้ก าหนดข้อยกเว้นว่าให้ประธานและรองประธานวุฒิสภา
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา 
  



๒๐๕ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๑๘  ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๑๗ เมื่อ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
(๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ

ข้าราชการการเมืองอื่น 
(๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด

หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการ
รอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ก าหนดเงื่อนไขการพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระของประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
ประธานและรองประธานวุฒิสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๙๒ (มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม) และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์
การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานและรองประธาน
วุฒิสภา 

ความในอนุมาตรา (๔) เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติให้ตรงตามความมุ่งหมายที่เคยก าหนดไว้เดิม
ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ซึ่งบัญญัติว่า “ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก” อันเป็นถ้อยค าที่แตกต่างจากกรณีอ่ืน ๆ 
ที่บัญญัติท านองว่า “ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก” ซึ่งมุ่งหมายต่างกัน กล่าวคือ ในกรณีแรกมุ่งถึง
ค าพิพากษาที่ให้จ าคุก ส่วนกรณีหลังมุ่งถึงการถูกจ าคุก แต่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้ มีค าวินิจฉัยที่ ๓๖/๒๕๔๒ 
ว่า แม้จะเขียนต่างกันเช่นนั้น แต่ก็ต้องแปลความเหมือนกันว่า กรณีจะเข้าข่ายจะต้องเป็นการมีค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก และต้องถูกจ าคุกจริง ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้
บัญญัติให้ชัดเจนขึ้นว่า ในกรณีของประธานสภาต้องการให้มีมาตรฐานที่สูงกว่าสมาชิกของสภา โดยบัญญัติว่า 
“ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ” เพ่ือให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้บัญญัติให้ชัดเจนท านองเดียวกัน 
 
  



๒๐๖ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๑๙  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจด าเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ รองประธานสภามีหน้าที่และอ านาจตามที่ประธานสภา
มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ท า
หน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 

เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภา
นั้น ๆ เลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 

ก าหนดหน้าที่และอ านาจของ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภาและรองประธานของทั้งสอง
สภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติ เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๓) และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยก าหนดหน้าที่
และอ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาในการด าเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของแต่ละสภา ส่วนบทบัญญัติตามวรรคสองที่ก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
และผู้ท าหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ได้มีการบัญญัติเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีประธานชั่วคราว ในกรณีที่ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ไม่อยู่ในที่ประชุม เพ่ือให้การประชุมสภานั้น ๆ สามารถด าเนินไปได้ 
 
 
  



๒๐๗ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๒๐  การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการ
ประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้น
แต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ สภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาจะก าหนดองค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็น
ประมาณ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ของสมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่
กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้
บุคคลด ารงต าแหน่งใด ให้กระท าเป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็น
อย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญ 

ก าหนดองค์ประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎรและวุฒิสภา หลักเกณฑ์การ
ลงมติ และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๘๙ (มาตรา ๔๐) ซ่ึงบัญญัติให้องค์ประชุมของวุฒิสภา หรือของสภาผู้แทนราษฎรทุกคราวต้องมีสมาชิก
มาประชุมไม่ต่ ากว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มา 
ซึ่งจะแตกต่างกับที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๑๒) โดยได้
มีการเปลี่ยนให้การประชุมวุฒิสภาก็ดี หรือของสภาผู้แทนราษฎรก็ดีต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภา จึงจะเป็นองค์ประชุม และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับ 

การก าหนดหลักเกณฑ์เรื่ององค์ประชุม การลงมติ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไว้ในรัฐธรรมนูญ ก็เนื่องจากว่า ภารกิจส าคัญของสภาคือการตรากฎหมายและ
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน จ านวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนจึง
เป็นส่วนส าคัญ และจ าเป็นต้องก าหนดองค์ประชุมไว้ให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ เพ่ือมิให้มีการอาศัยเสียงข้างมาก
ปกติไปก าหนดให้ผิดแผกไป ส่วนการก าหนดข้อยกเว้นในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ในสภา



๒๐๘ 

 
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา รัฐธรรมนูญอนุญาตให้ก าหนดองค์ประชุมขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะได้ ก็เนื่องจากเป็น
เรื่องที่มิได้เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญอันจะมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเป็นการทั่วไป การก าหนดองค์
ประชุมให้น้อยลงเป็นอย่างอ่ืนเพื่อให้สามารถด าเนินการโดยลุล่วงไปได้จึงไม่มีผลกระทบอย่างใดที่ส าคัญ 

นอกจากนี้ การบัญญัติให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไปถึงรายงานการประชุมและบันทึก
การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  



๒๐๙ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๒๑  ภายในสิบห้าวนันับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้
มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ 
หนึ่งให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะ 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ 

การปิดสมัยประชุมสามัญประจ าปีก่อนครบ
ก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะกระท าได้ก็แต่โดยความเห็นชอบ
ของรัฐสภา 

วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีครั้งที่สอง ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด 
แต่ในกรณีที่การประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปี
ปฏิทินไม่เพียงพอที่จะจัดให้มีการประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญประจ าปีครั้งที่
สองส าหรับปีนั้นก็ได้ 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกประชุม
และระยะเวลาการประชุมของรัฐสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับ “การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก” ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๘) และได้บัญญัติท านองเดียวกัน
ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกประชุมและระยะเวลาการประชุมของรัฐสภา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดหลักการใหม่ในการเรียกประชุม
รัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมาตรา ๘๕ วรรคสี่ ก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด 
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่
ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ซึ่งก าหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



๒๑๐ 

 
(๒) เนื่องจากในอดีตรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๘) 

ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งหรือหลายสมัย แล้วแต่สภาจะก าหนด ซึ่งมักจะก าหนดให้มี
สมัยประชุมของรัฐสภาเพียงหนึ่งสมัย เนื่องจากฝ่ายบริหารเห็นว่าหากมีสมัยประชุมของรัฐสภาเป็นสองสมัย 
ก็อาจท าให้มีการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในสมัย
ประชุมของรัฐสภาได้ทั้งสองสมัย ต่อมาในปี ๒๕๓๔ ได้มีการเสนอให้มีสมัยประชุมของรัฐสภาเป็น ๒ สมัย 
โดยแบ่งเป็นสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติและสมัยประชุมสามัญทั่วไป ซึ่งในสมัยประชุมสามัญนิติ บัญญัติ 
รัฐสภาต้องประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นหลัก ถ้าจะพิจารณาเรื่องอ่ืนใดจะต้องเป็นกรณีท่ีรัฐสภา
มีมติให้พิจารณาเรื่องอื่นใดด้วย และเพื่อให้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่
โดยไม่มีข้อกังวลเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงก าหนดให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะท าได้เพียงในสมัยสามัญ
ทั่วไปเท่านั้น ซึ่งการก าหนดให้มีการประชุมสองสมัยในลักษณะนี้ได้มีการน ามาบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๕๙) และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒๗) 

ส าหรับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มี
สมัยประชุมของรัฐสภาเป็นสองสมัยเช่นกัน โดยไม่แยกออกเป็นสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติดังเช่นที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๕๙) และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒๗ วรรคสอง) โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้
ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๑๕๔ ว่าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในสมัยประชุมสามัญได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น 

นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้วันประชุมครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง 
ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมครั้งท่ีสองให้เป็นไปตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรก าหนด 
 
  



๒๑๑ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๒๒  พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา 
ทรงเปิดและทรงปิดประชุม 

พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงท ารัฐ
พิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งแรกด้วยพระองค์เอง 
หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติ
ภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้แทนพระองค์ มาท ารัฐพิธีก็ได้ 

เมื่อมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ 
พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัย
วิสามัญก็ได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๖ การเรียก
ประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระท า
โดยพระราชกฤษฎีกา 

บัญญัติเรื่องการเรียกประชุมรัฐสภา 
สมัยประชุมสามัญประจ าปีและสมัย
วิสามัญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ได้บัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๓ ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่วางหลักไว้ตั้งแต่ในเบื้องแรกแล้วว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น
ประมุขทรงใช้อ านาจอธิปไตย อันได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ผ่านรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามล าดับ ดังนั้น การที่บัญญัติให้พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชด าเนินมาทรงท ารัฐพิธี
เปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งแรก นับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ในการที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา 

รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ถือว่าเป็นพิธีการที่ส าคัญที่สุดของรัฐสภา โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่
๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๖ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ พระราชพิธีการเปิดประชุมรัฐสภานั้น ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อ
กันมาแต่โบราณ เป็นราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีเปิดประชุม
รัฐสภา โดยพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานแก่สมาชิกรัฐสภา ถือเป็นสิ่งส าคัญ
และเป็นสวัสดิมงคลที่สมาชิกรัฐสภาจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที ่เพื่อประชาชน และ
ประเทศชาติอย่างสูงสุด 
 
  



๒๑๒ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๒๓  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้น าความกราบ
บังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็น
การประชุมสมัยวิสามัญได้ 

ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบังคมทูลและลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ 

ก าหนดหลักเกณฑ์การเปิดประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญโดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติ ไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๒) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
มีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ เนื่องจากสมาชิกของทั้งสอง
สภาอาจมีประเด็นที่เห็นว่าควรน ามาหารือร่วมกัน ส่วนการก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถร้องขอให้
ประธานรัฐสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
ได้โดยล าพังนั้น เพราะเดิมที่ผ่านมาสมาชิกวุฒิสภามักจะมาจากการแต่งตั้ง จึงจ าเป็นต้องมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรร่วมเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกวุฒิสภามาจาก
การเลือกของประชาชนโดยตรง ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็ยังคงบัญญัติ
ลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยไม่ได้เปลี่ยนหลักการดังกล่าวเลย 
 
 
  



๒๑๓ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๒๔  ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ที่ประชุมวุฒิสภา หรือท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะ
กล่าวถ้อยค าใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือออก
เสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุ
ฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ มิได้ 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าว
ถ้อยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน์หรือทางอ่ืนใด หากถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไป
ปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็น
ความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 

ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยค าใดที่อาจ
เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับ
ความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาค าชี้แจง
ตามท่ีบุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
ข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของ
บุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้
พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึง
บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุม
สภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอ่ืนใดซึ่งได้รับ
อนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม 

ก าหนดเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติตามความในวรรคหนึ่ งนี้ ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๗) เพ่ือคุ้มครองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาในการแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแห่งสภา โดยก าหนดให้เป็นเอกสิทธิ์
เด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้  เนื่องจากรัฐสภาเป็นเวทีแห่งการ



๒๑๔ 

 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ถกเถียงในข้อเท็จจริง จึงจ าเป็นต้องให้อิสระแก่สมาชิกในการกล่าวถ้อยค า 
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๐ (มาตรา ๕๐) 
ไดบ้ัญญัติให้ขยายการคุ้มครองรวมไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามค าสั่งสภา รวมทั้งบุคคลอ่ืน
ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในที่ประชุม และได้บัญญัติท านองเดียวกัน
ในรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ปลอดภัย ด้วยความสุจริตใจ 
ปราศจากความกดดันและการคุกคามจากบุคคลใด อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตการประชุมของสภาไม่ได้มีการ
ถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ เอกสิทธิ์จึงสามารถคุ้มครองเต็มที่ แต่ต่อมาได้เริ่มมีการ
ถ่ายทอดการประชุมของสภาที่เป็นเรื่องส าคัญเป็นครั้งคราว และมีข้อเรียกร้องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยเฉพาะสมาชิกฝ่ายค้านที่เรียกร้องให้มีการถ่ายทอดการประชุมมากขึ้น ซึ่งฝ่ายรัฐบาลให้เหตุผลว่าการ
ถ่ายทอดการประชุมของสภาอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลภายนอกได้ ดังนั้น จึงได้มีการสร้างกลไกใหม่ขึ้น
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
(มาตรา ๑๓๑) โดยก าหนดว่า เอกสิทธิ์ในการกล่าวถ้อยค า หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาจะไม่
คุ้มครองกรณีในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์  หากการกล่าวถ้อยค านั้น
กระทบต่อบุคคลอ่ืน และหลังจากนั้นได้มีการถ่ายทอดการประชุมของสภามาโดยตลอด ซึ่ งท าให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกฟ้องร้องมากขึ้น ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๑๕๗) ได้เพิ่มบทบัญญัติเพื่อเป็นการเยียวยาแก้ไขโดยให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณา
ค าชี้แจงหากสมาชิกกล่าวถ้อยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับ
ความเสียหาย แต่การโฆษณาค าชี้แจงดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 

อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติหลักการ
ลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ รวมทั้งได้เพ่ิมถ้อยค าในวรรคสี่ว่า “... ผู้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุม
สภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอ่ืนใด ...” เพ่ือให้ครอบคลุมรวมถึงผู้ด าเนินการถ่ายทอด
การประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์  รวมทั้งการถ่ายทอดการประชุมที่มีลักษณะเป็นการ
ภายในหรือใช้ระบบวงจรปิดและระบบอื่นให้ได้รับเอกสิทธิ์ตามมาตรา ๑๒๔ นี้ด้วย 
 
  



๒๑๕ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๒๕  ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุม
ขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ไปท าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นการจับ
ในขณะกระท าความผิด 

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท าความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่ง
สภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และเพ่ือประโยชน์ในการประชุม
สภา ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับ
เพ่ือให้มาประชุมสภาได้ 

ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุม
ขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัย
ประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที
ถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้มี
ประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม 
ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการ
ขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 

ก าหนดความคุ้มกันเกี่ยวกับเสรีภาพของ
สมาชิกสภา เพ่ือป้องกันการกลั่นแกล้ง
ทางการเมือง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติ ไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนด
ความคุ้มกันแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มิให้ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองด้วยวิธีการจับกุม 
คุมขัง หรือเรียกตัวไปสอบสวนในระหว่างสมัยประชุม เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาไม่ถูกกระทบกระเทือน และป้องกันการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๔ 

ส าหรับบทบัญญัติในวรรคสองและวรรคสามซึ่งเป็นหลักการทั่วไปเกี่ยวกับกรณีการจับ คุมขัง 
หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปท าการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา 



๒๑๖ 

 
ซึ่งห้ามมิให้ด าเนินการในระหว่างสมัยประชุม แต่ถ้ามีการจับในขณะกระท าความผิด ให้รายงานไปยังประธาน
แห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกทันที และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกมีสิทธิที่จะขอให้ปล่อยตัว นั้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติโดยคงหลักการเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญทุกฉบับ และได้เพ่ิมถ้อยค าให้ชัดเจนว่า “...ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับ
เพ่ือให้มาประชุมสภาได้” กล่าวคือ ความในวรรคสองนี้ไม่ควรตีความอย่างแคบว่าหมายถึงการปล่อยตัวสมาชิก
ผู้นั้นมาร่วมประชุมสภาเท่านั้น เนื่องจากในบางกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาอาจถูกกลั่นแกล้ง
ทางการเมืองด้วยการถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญา เพ่ือให้สมาชิกผู้นั้นถูกจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
ไปสอบสวนอันท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ควรต้องพิจารณาค าขอให้ปล่อยตัวของ
ประธานสภาและค าสั่งให้ปล่อยตัวของพนักงานสอบสวนหรือศาลด้วย 

บทบัญญัติในวรรคสี่ของมาตรานี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้เปลี่ยนแปลงหลักการใหม่เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญา ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ที่เดิมก าหนดว่า 
ศาลจะพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกถูกฟ้องนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้น
เป็นสมาชิก  ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า ศาลถือเป็นองค์อ านาจหนึ่งของอ านาจอธิปไตยจึงควรมีอิสระในการพิจารณาคดี 
ไม่ควรให้ศาลต้องมาขออนุญาตต่อสภาเพ่ือพิจารณาคดีต่อไป จึงก าหนดหลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่า ศาลมีอ านาจพิจารณาคดีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุมได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตสภา แต่การพิจารณาคดีนั้นต้องไม่
เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าว “ให้ศาลพิจารณา
คดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้” หมายถึง ไม่ว่าจะนอกหรือในสมัยประชุมย่อมด าเนินคดีได้ และเมื่อเทียบ
กับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ แล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ย่อมจะส่งผลท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาที่กระท าความผิด อาจได้รับโทษจ าคุกในระหว่างสมัยประชุมได้ เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาที่กระท าความผิดอาญาไม่อาจอาศัยความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญท าให้ตนไม่ถูกด าเนินคดีได้
ต่อไป 
 
  



๒๑๗ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๒๖  ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่
ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือ
เหตุอื่นใด จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต่ 

(๑) มีกรณีที่รัฐสภาต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๗ 
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๑๗๗ 

(๒) มีกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพ่ือท าหน้าที่
พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้วุฒิสภาด าเนินการ
ประชุมได้ โดยให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือมี
พระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญ และให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ  

ในกรณีตาม (๑) ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภา แต่การ
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๗ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ก าหนดหลักการมิให้มีการประชุม
วุฒิสภา ในระหว่างที่ไม่มีสภา
ผู้แทนราษฎร เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็น
ที่วุฒิสภาจะต้องท าหน้าที่รัฐสภา หรือ
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติ ไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๒๘) โดยบัญญัติว่า ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ การประชุมวุฒิสภานั้น 
จะกระท ามิได้  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๑๑) และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๑๐๗) ได้บัญญัติโดยยึดถือแนวดังกล่าวนี้เช่นกัน ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๐ ได้บัญญัติเพ่ิมเติมในมาตรา ๓๖ ว่า ในระหว่างที่สภา
ผู้แทนถูกยุบ ถ้าจ าเป็นจะมีการประชุมวุฒิสภาก็ท าได้  และได้มีการบัญญัติท านองเดียวกันนี้นับแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๔๕) เป็นต้นมา เหตุที่ก าหนดว่าในระหว่างที่ไม่มีสภา
ผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอ่ืนใด จะมีการประชุม
วุฒิสภามิได้ เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนั้น เมื่อไม่มี
สภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ใช่รัฐสภา โดยหลักจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างไรก็ตาม บางกรณีท่ีมีความจ าเป็น
ซึ่งเป็นหน้าที่ของวุฒิสภาโดยตรง วุฒิสภาย่อมสามารถประชุมได้ หรือกรณีที่วุฒิสภาต้องปฏิบัติหน้าที่รัฐสภา
เพราะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น หรือกรณีที่วุฒิสภาต้องท าหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การพิจารณาแต่งตั้ง
หรือให้ความเห็นชอบบุคคลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 



๒๑๘ 

 
ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเพ่ือก าหนดให้มีการ

ประชุมวุฒิสภาในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบได้เฉพาะกรณีที่
บัญญัติในอนุมาตรา (๑) และ (๒) เท่านั้น 

กรณีตามอนุมาตรา (๑) ก าหนดให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในเรื่องที่รัฐสภาต้องด าเนินการ 
หมายถึง การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๗ การปฏิญาณตน
ของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ การรับทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐ การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบ
ในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑ หรือการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗  ทั้งนี้ ความในวรรคสามแห่ง
มาตรานี้ได้ก าหนดว่ากรณีให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗ ดังกล่าวจะต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

ส่วนกรณีตามอนุมาตรา (๒) เป็นกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 
  



๒๑๙ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๒๗  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การ
ประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการ
เปิดเผยตามลักษณะที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา 
แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้ง
สองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมี
อยู่ของทั้งสองสภา แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

ก าหนดลักษณะการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และ
การประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้เป็นไป
โดยเปิดเผย และก าหนดเงื่อนไขในการ
ประชุมลับไว้ด้วย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติ ไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔๒) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดให้การประชุม
สภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภาต้องเป็นไปโดยเปิดเผยตามลักษณะที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภา เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล และ
สามารถตรวจสอบการท างานได้ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าการประชุมทุกครั้งจะด าเนินไปโดยยึดถือเอาประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และต้องค านึงถึงความเห็นของเสียงข้างน้อยด้วย 

ส าหรับการประชุมลับ เป็นการประชุมที่ต้องกระท าเป็นการลับตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา โดยบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔๒) ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีร้องขอหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รวมกันไม่ต่ ากว่าสิบห้าคนร้องขอ ก็ให้ประชุมลับ แต่ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๘๙ (มาตรา ๕๘) ได้เพ่ิมจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าคนร้องขอเพ่ือให้ประชุมลับ 
และบัญญัติลักษณะนี้เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๖๐) ได้มี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการร้องขอให้มีการประชุมลับ โดยก าหนดว่าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา 
หรือจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับได้  
และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
 
  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D


๒๒๐ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๒๘  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจ
ตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และ
องค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง
พระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ 
การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การ
เปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอ านาจตราข้อบังคับเก่ียวกับประมวล
จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอ่ืนเพื่อด าเนินการ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

ในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ ต้องก าหนดให้บุคคลประเภท
ดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนที่ท างานเก่ียวกับบุคคลประเภทนั้น
โดยตรง ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด และในส่วนที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ต้อง
ก าหนดให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญท้ังหมด 

ก าหนดอ านาจในการตราข้อบังคับ
ทั้งหลายทั้งปวงของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

เนื่องจากในวาระแรกเริ่มของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้น ยังไม่มีข้อบังคับที่ใช้ในการ
ด าเนินการและควบคุมการประชุมของตนเอง ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๗) จึงก าหนดให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาองคมนตรีไปพลางก่อน และนับแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ได้เปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างสภา จากสภาเดี่ยวเป็น
สภาคู่ ท าให้รัฐสภาประกอบด้วยพฤฒสภา (ภายหลังเปลี่ยนเป็นวุฒิสภา) และสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%92%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2


๒๒๑ 

 
ข้อบังคับการประชุมสภาจึงแยกไปตามโครงสร้างของสภาด้วย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๖๑) ได้บัญญัติให้พฤฒสภาและสภาผู้แทนมีอ านาจตั้งข้อบังคับการประชุมและ
การปรึกษาของสภา และในรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับได้เพ่ิมเติมรายละเอียดของข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภา 
เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๙๑) ได้เพ่ิมให้อ านาจสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาในการตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และได้บัญญัติ
ท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้คงหลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ เช่นเดียวกัน 

ส าหรับความในวรรคสองเป็นบทบัญญัติเคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๙๐) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๕๒) 
แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้น ามารวมบัญญัติไว้เป็นมาตราเดียว เป็นการ
ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของข้อบังคับการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที ่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ 
และในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ โดยต้อง เปิดโอกาสให้
บุคคลหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย เนื่องจาก ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวอาจเป็นร่างกฎหมายที่จ ากัดสิทธิ หรืออาจเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิ ส่งเสริม สนับสนุนหรือคุ้มครองแก่
กลุ่มบุคคลดังกล่าว 
 
  



๒๒๒ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๒๙  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจ
เลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมี
อ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา 
๑๓๗ เพ่ือกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภาก าหนด 

การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
สภา และหน้าที่และอ านาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี 
ในการด าเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรื่องซ้ าซ้อนกัน 
ในกรณีที่การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษา
ในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่
จะต้องด าเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง  ทุกชุดร่วมกัน
ด าเนินการ 

ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบ
อ านาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระท าการแทน
มิได้ 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจเรียกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้ แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับ
แก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อ านาจใน
กระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคล
ของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจโดยตรงในแต่ละ
องค์กรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 

ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่
คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา ที่จะต้องสั่งการให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในก ากับ ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร 

ก าหนดอ านาจในการตั้ง
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา และอ านาจของ
กรรมาธิการใน (การด าเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง) การเรียกเอกสาร
หรือบุคคลใดมาชี้แจงในที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ 



๒๒๓ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

หรือแสดงความเห็นตามท่ีคณะกรรมาธิการเรียก 
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการ

ประชุม รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
รายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชน
ทราบ เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติมิให้
เปิดเผย 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ ให้คุ้มครองถึง
บุคคลผู้กระท าหน้าที่และผู้ปฏิบัติตามค าเรียกตามมาตรานี้ด้วย 

กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรค
การเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๘ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น 
ผู้ก าหนดอัตราสว่นตามวรรคแปด 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ โดยก าหนดให้รัฐสภามีสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับ
ระบบคณะกรรมาธิการไว้ (มาตรา ๒๖) โดยเรียกว่า อนุกรรมการ ซึ่งต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้เปลี่ยนชื่อจากค าว่า “อนุกรรมการ” เป็น “คณะกรรมาธิการ” และนับแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ได้เปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างสภา จากสภาเดี่ยวเป็นสภาคู่ ท าให้
รัฐสภาประกอบด้วยพฤฒสภา (ภายหลังเปลี่ยนเป็นวุฒิสภา) และสภาผู้แทนราษฎรมีการบัญญัติเกี่ยวกับระบบ
กรรมาธิการ (มาตรา ๕๙) โดยก าหนดให้พฤฒสภาและสภาผู้แทนมีอ านาจเลือกสมาชิกในสภาตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้ เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพ่ือให้เป็นกลไกในการช่วยเหลือการด าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

(๒) บทบัญญัติมาตรานี้เป็นการก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจในการตั้ง
สมาชิกของแต่ละสภาเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ กรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา ๑๓๗ และมีอ านาจเลือก
บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของสภาเพ่ือตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ รวมทั้งก าหนดหน้าที่และ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2475&action=edit&redlink=1
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http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%92%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2


๒๒๔ 

 
อ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมาธิการที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของสภา เพ่ือให้กลไกการด าเนินงาน
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือป้องกันกลไกดังกล่าวไม่เกิดการซ้ าซ้อนกัน 

นอกจากนี้ในการก าหนดหน้าที่และอ านาจดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นการจ ากัดไม่ให้
คณะกรรมาธิการใช้อ านาจหน้าที่เกินกว่าที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการ 

(๓) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่เกี่ยวกับการ
ท าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในกรณีการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอ านาจหรือมอบหมายให้
บุคคลหรือคณะบุคคลใด กระท าการแทนมิได้นั้น โดยประสงค์ให้คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นผู้ใช้อ านาจนั้นโดยตรง และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องภารกิจ
ของคณะกรรมาธิการ ในมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้ใช้ค าว่า 
“การสอบหาข้อเท็จจริง” แทนค าว่า “การสอบสวน” ซึ่งต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ที่ให้อ านาจเลือกผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกของสภามาเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาสอบสวนได้ด้วย 

(๔) การก าหนดให้คณะกรรมาธิการมีอ านาจในการเรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท า หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้ 
เพ่ือให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งท าให้สมาชิกของแต่ละสภาสามารถ
เข้าใจถึงปัญหาและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

อย่างไรก็ตาม อ านาจในการเรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความเห็นดังกล่าว มิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจในกระบวนวิธี
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของศาล เพ่ือให้กระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
หรือการบริหารงานบุคคลของศาลมีความเป็นอิสระ รวมทั้งคณะกรรมาธิการไม่มีอ านาจในการเรียกวัตถุอ่ืนใด
ที่ไม่ใช่เอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาสอบหาข้อเท็จจริง เนื่องจากคณะกรรมาธิการไม่มีอ านาจ
ในการสอบสวนในคดีอาญา 

(๕) การก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบ
หาข้อเท็จจริงหรือศึกษา ต้องให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ เพ่ือให้การท า
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) การบัญญัติให้เปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบ
หาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ เป็นการสะท้อนให้ประชาชน
เห็นถึงความโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า
การด าเนินของคณะกรรมาธิการจะยึดถือเอาประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ 
 
  



๒๒๕ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๓๐  ให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 

(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ก าหนดให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๐ ฉบับ เพ่ือ
ก าหนดรายละเอียดมารองรับ
บทบัญญัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ให้ด าเนินการได้ตาม
เจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (organic law) เป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดของ
หลักการหรือกลไกส าคัญของรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและถ่วงดุลการทางการเมือง 
หรือก าหนดกลไกการด าเนินงานขององค์กรที่มีความส าคัญ เพ่ือให้หลักการหรือกลไกส าคัญของรัฐธรรมนูญนั้น 
“มีผลปฏิบัติอย่างแท้จริง” โดยมีกระบวนการตราและแก้ไขเป็นพิเศษแตกต่างจากกระบวนการตรา
พระราชบัญญัติทั่วไป 



๒๒๖ 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งก าหนดให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรวม ๘ ฉบับ และในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๙ ฉบับ 
ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จ านวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้ 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  



๒๒๗ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๓๑  ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย 

(๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาล
รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง 

(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

ก าหนดหลักการในการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๑๖๙) ซึ่งบัญญัติให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือคณะรัฐมนตรี และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๓๙) ได้เพ่ิมให้
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอ านาจเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญได้ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติแตกต่าง
จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยความในอนุมาตรา (๑) ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญโดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ เหตุผลเพราะการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับศาลและองค์กรอิสระนั้น ควรเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามหลักการ
ถ่วงดุล และเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกรณีศาลหรือองค์กรอิสระเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเอง แล้วไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร 

ส่วนที่ก าหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อ
สภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีความส าคัญมีกระบวนตราเป็นพิเศษ 
แตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติโดยทั่วไปที่ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 
สามารถเสนอได้ตามมาตรา ๑๓๓ (๒) 
 
 
  



๒๒๘ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๓๒  ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ให้กระท าเช่นเดียวกับ
พระราชบัญญัติ 

(๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ีสาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือ
ว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑ 

(๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาล
รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ความเห็น  ใน
กรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
ข้อทักท้วงภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภา
ด าเนินการต่อไป 

(๓) ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร
อิสระที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่
วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว  ในการนี้ ให้รัฐสภามีอ านาจแก้ไข
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร
อิสระ ตามที่เห็นสมควรได้ และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภา
ด าเนินการต่อไป 

ก าหนดกระบวนการตราและการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ 

 
 



๒๒๙ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ก าหนดกระบวนการตราและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแตกต่างจากที่เคยบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ 
ซึ่งก าหนดให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามล าดับ โดยให้กระท าเป็นสามวาระเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติทั่วไป และมาตรา ๑๔๑ เมื่อรัฐสภา
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือทรงลง
พระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อไป แต่ ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุมาตรา (๑) บัญญัติว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๘๐ วัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑ 
เพราะร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดของหลักการหรือกลไก
ส าคัญของรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและถ่วงดุลการทางการเมือง หรือก าหนดกล ไก
การด าเนินงานขององค์กรที่มีความส าคัญ 

ส่วนกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา ๑๓๑ (๒) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  
จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๓๓ วรรคท้ายด้วย 

นอกจากนี้ ยังวางหลักการใหม่ในอนุมาตรา (๓) โดยก าหนดว่าในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง พบว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท าให้
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการถ่วงดุลอ านาจ 
 
  



๒๓๐ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๓๓  ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็แต่โดย 

(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน

เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (๒) หรือ 
(๓) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมี
ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 

ก าหนดผู้มีอ านาจเสนอร่าง
พระราชบัญญัติ และก าหนดหลักเกณฑ์
การเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๒๒ และมาตรา ๕๓) และได้บัญญัติท านองเดียวกันต่อมาในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ 
จนกระท่ังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๗๐) ได้บัญญัติเพ่ิมให้ประชาชน
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้เป็นครั้งแรก โดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน สามารถเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาในการเสนอกฎหมาย และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (มาตรา ๑๖๓) ได้ลดจ านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจากห้าหมื่นคน 
เป็นไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงคงหลักการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
ได้ง่าย โดยก าหนดให้การเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้เฉพาะในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
และหมวดหน้าที่ของรัฐเท่านั้น และให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่เสนอ
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามความในอนุมาตรา (๒) และ (๓) จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อ
มีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี นั้น เนื่องจากฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่ในการหารายได้ให้แก่ประเทศและบริหาร
จัดการงบประมาณของประเทศ และเพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบถึงความจ าเป็น ความเหมาะสมและความ
พร้อมด้านงบประมาณก่อนที่จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต่อรัฐสภา โดยฝ่ายนิติบัญญัติ
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วจะ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550


๒๓๑ 

 
กระทบต่องบประมาณของแผ่นดินหรือสร้างภาระผูกพันต่องบประมาณของแผ่นดิน ฝ่ายบริหารจึงต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
  



๒๓๒ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๓๔  ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน 
หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือ
การโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 

(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการ
ด าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 

(๔) เงินตรา 
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่าง

พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกัน
ของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
เพ่ือพิจารณากรณีตามวรรคสอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณี
ดังกล่าว 

มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้าง
มากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ก าหนดลักษณะของร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินและการวินิจฉัยใน
กรณีท่ีเป็นที่สงสัย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๕๓ วรรคสอง) และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือ
ก าหนดความหมายหรือลักษณะส าคัญของร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

“ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน” ได้แก่ร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสาระเก่ียวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับ

อันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร ยกตัวอย่าง เช่น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับ ค่าลดหย่อนการค านวณภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดา โดยก าหนดให้ผู้มีเงินได้
ที่อุปการะเลี้ยงดู บิดา มารดามีสิทธิหักลดหย่อนภาษีได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือ
อากร หรือตัวอย่างกรณีการเพิ่มประเภทที่จัดเก็บภาษีหรืออากรขึ้นใหม่ เช่น ร่างพระราชบัญญัติการยาง



๒๓๓ 

 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ที่ก าหนดให้การส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องเสียอากร จากเดิมที่ไม่ต้องเสีย
อากร เป็นต้น 

(๒) มีสาระเกี่ยวกับการจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจ่ายของแผ่นดิน เช่น กรณีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ เช่น ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพของรัฐสภา พ.ศ. .... ก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพของรัฐสภามีฐานะ
เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

(๓) มีสาระเกี่ยวกับการกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด าเนินการที่ผูกพัน
ทรัพย์สินของรัฐ เช่น ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... ก าหนดให้กระทรวงการคลัง
ค้ าประกันการช าระหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละสิบเป็นร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใช้บังคับอยู่
ในขณะนั้น โดยเป็นการค้ าประกันเงินกู้ในนามของรัฐบาล เป็นต้น 

(๔) ร่างพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเงินตรา เช่น พระราชบัญญัติเงินตรา ในภาวะ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ พระราชบัญญัติระบบเงินตรา
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ความในมาตรานี้ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่า 
ร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน โดยก าหนดให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกัน
ของประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินเป็นเรื่องส าคัญที่ควรต้องใช้ดุลยพิ นิจจากหลายฝ่ายร่วมกัน 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มีการประชุมร่วมกัน และการก าหนดระยะเวลาสิบห้าวันเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าและอยู่
ในวิสัยที่จะกระท าได้ 
 
  



๒๓๔ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๓๕  ร่างพระราชบัญญัติใดที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอและในชั้น
รับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่สภา
ผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพ่ิมเติม และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็น
เองหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วงต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎรว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้มีลักษณะเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกีย่วด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่ง
ระงับการพิจารณาไว้ก่อน เพ่ือด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๓๔ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 

ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่า การ
แก้ไขเพ่ิมเติมท าให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ถ้านายกรัฐมนตรี
ไม่ให้ค ารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการแก้ไขเพ่ือมิให้ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมที่ท าให้ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ (มาตรา ๑๔๔) และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
เพ่ือก าหนดขั้นตอนในการพิจารณากรณีร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เสนอ และในชั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจนเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วง
ว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน เพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ และเนื่องจาก
อ านาจในการรับรองร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ ดังนั้น 
หากร่างพระราชบัญญัติใดถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงจนเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินก็ต้องน าเข้า
สู ่กระบวนการให้นายกรัฐมนตรีรับรองต่อไป และหากนายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎร
ด าเนินการแก้ไขเพ่ือมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
  



๒๓๕ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๓๖  เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้อง
พิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน  ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติ
ให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน ก าหนด
วันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙ 

ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบใน
ร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้
วุฒิสภาทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง ให้ถือว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

ก าหนดกระบวนการ ขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติของวุฒิสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๕๔) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๑๑๙ 
วรรคสาม) ได้บัญญัติเพ่ิมขึ้นในเรื่องการให้ประธานแห่งสภาที่เสนอร่างพระราชบัญญัติไปยังอีกสภาหนึ่งนั้น 
แจ้งด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่  ค าแจ้งของ
ประธานแห่งสภาให้ถือเป็นเด็ดขาด และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นวุฒิสภามีกระบวนการและวิธีพิจารณาเช่นเดียวกับ
สภาผู้แทนราษฎร จะแตกต่างในเรื่องระยะเวลาเท่านั้น กล่าวคือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไปที่ไม่
เกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน เพ่ือความรวดเร็ว เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลา



๒๓๖ 

 
ออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน ซึ่งก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่นับรวมระยะเวลาที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้
วุฒิสภาทราบโดยให้ถือเป็นเด็ดขาด และให้ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง
ต่อไป 
 
 
 
  



๒๓๗ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๓๗  เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 

(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 

(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไป
ยังสภาผู้แทนราษฎร 

(๓) ถ้าแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎร
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา 
๘๑  ถ้าเป็นกรณีอ่ืน ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎร
ก าหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและ
เสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว
ต่อสภาทั้งสอง  ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่าง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย 
ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ 
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการ
ของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้น าความในมาตรา ๑๕๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖ ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้ด าเนินการตาม
มาตรา ๘๑ ต่อไป 

เพ่ือก าหนดวิธีการด าเนินการภาย
หลังจากท่ีวุฒิสภาได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 

 
 



๒๓๘ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๕๒) และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดขั้นตอน
การด าเนินการเมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จสิ้นแล้ว 

การลงมติของวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยอาจลงมติได้ ๓ กรณี คือ 
๑) เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่มีการแก้ไขให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น

ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

๒) ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร เป็นการที่วุฒิสภายับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้
ก่อนและส่งกลับคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัตินั้นพิจารณาใหม่ได้
เมื่อระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไป นับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๓๘ 

๓) มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ให้ถือว่า
ร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วแล้วให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย  
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับวุฒิสภาที่มีมติแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอ 
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น 

(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ประกอบด้วยบุคคล
ซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด ซึ่งถ้าสภาทั้งสอง
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ก็ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ แต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่ง  
ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่  
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน เหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมความ
ในอนุมาตรา (๓) ว่า “... ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่” ก็เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนและเพ่ือป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตว่า สภาผู้แทนราษฎรเคยมีมติไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการด าเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ และ ได้ยืนยัน 
 



๒๓๙ 

 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรทันทีโดยไม่รอผลการพิจารณาของวุฒิสภา และในกรณีดังกล่าวท าให้มีข้อถกเถียงและได้มี
การเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย๑๔ 

(๓) การประชุมของคณะกรรมาธิการร่วมกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภา
มีการแก้ไข จะต้องมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้น าความในมาตรา ๑๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๔) กรณีวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๓๖ กล่าวคือ ภายในหกสิบวันกรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติทั่วไป หรือภายในสามสิบวันกรณีเป็น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน และมิได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปในกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน 
ตามมาตรา ๑๓๖ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้ด าเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๘๑ 
 
  

                                                           
๑๔ ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย ที่ ๓ – ๔ /๒๕๔๕ สรุปว่า การที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติ ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการ
ด าเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. .... ของ คณะกรรมาธิการร่วมกัน โดยวุฒิสภายังไม่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ยังถือไม่ได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถูกยับยั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) 
และถือไม่ได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว 
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๒๔๐ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๓๘  สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ ขึ้นพิจารณาใหม่ได้
เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 

(๑) วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎรส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๒) 

(๒) วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ส าหรับกรณี
การยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๓) 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
ยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้
ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๓ วรรคสี่ ระยะเวลาหนึ่งร้อย
แปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง ให้ลดเหลือสิบวันในกรณีร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน 

ก าหนดระยะเวลาและวิธีการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่ถูกยับยั้งทั้งท่ีเป็น
กรณีร่างพระราชบัญญัติทั่วไป และร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๒๔) และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ในการด าเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติยับยั้งไว้ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดวิธีการเริ่มนับระยะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ถูกยับยั้งไว้ ดังนี้ 

๑) กรณีตามอนุมาตรา (๑) วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๓๗ (๒) 
ให้นับระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 

๒) กรณีตามอนุมาตรา (๒) สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ส าหรับกรณีการยับยั้ง
ตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ให้นับระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย 

๓) ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนั้น หากสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วย



๒๔๑ 

 
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ตามมาตรา ๘๑ 

(๒) ความในวรรคสามเป็นบทบัญญัติใหม่ที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๗๖ วรรคสอง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา 
๑๔๘ วรรคสอง) ที่เดิมก าหนดว่า ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้น ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันข้างต้น ให้ลดเหลือสิบวัน เว้นแต่ร่างพระราชบัญญัติที่ยับยั้ง
ไว้นั ้นเป็นร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๓ ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกข้ึนพิจารณาใหม่ได้ทันทีตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสี่ 
 
  



๒๔๒ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๓๙  ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๓๗ คณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับยั้งไว้มิได้ 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น
อันตกไป 

ก าหนดข้อห้ามไม่ให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันกับ
ร่างพระราชบัญญัติที่ถูกยับยั้ง และ
ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มี
อ านาจวินิจฉัยในกรณีท่ีสงสัยว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
(มาตรา ๑๕๑) และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือเป็นการห้ามมิให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้  เนื่องจาก
หากน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นการน าหลักการเดิมมาพิจารณาซ้ า 
และกระบวนการพิจารณาก็จะออกมาในรูปแบบเดิม ซึ่งจะเป็นการเสียเวลาโดยไม่สมควร นอกจากนี้ ได้
ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภานั้น มี
หลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ หรือไม่ ถ้าศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
 
 
  



๒๔๓ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๔๐  การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระท าได้
เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอน
งบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็
ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ใน
กรณีเช่นว่านี้ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป 

ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
จ่ายเงินแผ่นดินทั้งในกรณีปกติและ
กรณีท่ีจ าเป็นรีบด่วน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒(มาตรา ๑๒๗) และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินแผ่นดินทุกกรณี ในกรณีเช่นนี้ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง
ที่ถูกใช้ไปก่อนในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเป็นการก าหนดระบบการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐบาลให้มีความชัดเจน ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินนอกกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยว
ด้วยการโอนงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุม
การจ่ายเงินแผ่นดินจึงมีการบัญญัติความว่า “กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ซึ่งจะครอบคลุมถึง
การใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถน ามาก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

หมายเหตุ : ในเรื่องของเงินกู้ ได้มีค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ - ๔/๒๕๕๗ ได้วินิจฉัยว่า 
ค าว่า “เงินแผ่นดิน” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ ไว้ว่า แม้ไม่ได้มี
การก าหนดความหมายไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด แต่เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ที่บัญญัติค านิยามของค าว่า “ตรวจสอบ” 
หมายความว่า “การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่ง
เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ ที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือ จากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการ



๒๔๔ 

 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยรับตรวจ ทั้ งนี้ ไม่ว่าเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ผลประโยชน์ดังกล่าว จะเป็นของหน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับตรวจมีอ านาจหรือสิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้
ประโยชน์ ทั้งนี้ เพ่ือให้การดังกล่าวเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบ
แผนการปฏิบัติราชการอันจะก่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และให้หมายความรวมถึง การตรวจสอบอื่นอันจ าเป็นแก่การตรวจสอบดังกล่าวด้วย” 
ประกอบกับความเห็นของพยานบุคคล ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน การ
คลัง และงบประมาณ เห็นว่า เงินแผ่นดิน ย่อมหมายถึง เงินของประชาชนทั้งชาติ โดยหมายความรวมถึง
บรรดาเงินทั้งปวง ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ ที่รัฐเป็นเจ้าของหรืออยู่ในความครอบครองของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศ 
หรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐนั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินกู้ตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีภาระต้องช าระคืนทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยจากเงินที่ตั้งไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนั้น เงินกู้ตามร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... จึงเป็นเงินแผ่นดิน” 

ส าหรับในเรื่องของเงินกู้ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความมุ่งหมายที่จะต้องวางมาตรการที่ส าคัญ
ในการควบคุมและตรวจสอบการเงิน การคลัง และการงบประมาณของรัฐ เนื่องจากที่ผ่านมามีการอาศัย
ช่องว่างของกฎหมายในการก่อหนี้สาธารณะและสร้างภาระทางการคลังแก่ประเทศจ านวนมาก ทั้งนี้ การกู้เงิน
หรือการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลจ าเป็นต้องมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบที่ชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนได้มีส่วนรับรู้และรับทราบการบริหารงบประมาณของรัฐบาลด้วย 
 
  



๒๔๕ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๔๑  งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ท า
เป็นพระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ  ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กร
อัยการจะยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้ 

เพ่ือก าหนดให้งบประมาณรายจ่ายของ
แผ่นดินต้องท าเป็นพระราชบัญญัติและ
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณให้รัฐสภา ศาล องค์กร
อิสระ และองค์กรอัยการ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๗) และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ  เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ โดยให้รัฐสภาซึ่งถือเป็นตัวแทนของ
ประชาชนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะต้องมีการแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายตามวิธีการงบประมาณอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่
ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน เพ่ือให้การ
บริหารราชการแผ่นดินสามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักเพราะขาดเงินงบประมาณในการด าเนินการ 

(๒) ความในวรรคสองคงหลักการเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๖๘ วรรคแปดและวรรคเก้า) ก าหนดหลักการให้รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ 
และองค์กรอัยการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ รวมทั้งหากเห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ  
จะยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้ ทั้งนี้  เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นอิสระจาก
คณะรัฐมนตรีในการบริหารงบประมาณ และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ 
แต่อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมเติมว่า การจัดสรร
งบประมาณให้องค์กรดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐด้วย 
  



๒๔๖ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๔๒  ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและ
ประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 

เพ่ือก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ร่ายจ่ายประจ าปี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นการวางหลักการใหม่ที่ก าหนดให้รูปแบบ แนวทางการจัดท า
เอกสารเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณอย่างน้อยต้องก าหนดเรื่องที่มาแห่งรายได้ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ ซึ่งในเรื่องที่มาแห่งรายได้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษี กู้เงิน หรือแหล่งรายได้
อ่ืนใด และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินนั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือให้เห็นถึงผลส าเร็จในเรื่องของ
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่าย
งบประมาณอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันที แต่การก าหนดเป้าหมายแห่งผลสัมฤทธิ์ก็ต้องก าหนดไว้ให้ชัดเจน 
และก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนไปสู่ผลสัมฤทธิ์นั้นไว้ให้ชัดเจนด้วย  นอกจากนี้ ได้เพ่ิมหลักการใหม่ในการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมาตรา ๖๕ และแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย 
 
  



๒๔๗ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๔๓  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับ
แต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่
แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภา
ผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความ
เห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได้  ถ้า
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่าง
พระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีท่ีวุฒิสภาให้ความ
เห็นชอบ ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 

ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ให้น าความในมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้นับรวม
ระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม 

เพ่ือก าหนดกระบวนการ วิธีการ และ
ระยะเวลาในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ของสภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๕๔) และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเสนอ การพิจารณา และกรอบระยะเวลาของการตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
 
 
 



๒๔๘ 

 
(๒) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาผู้แทนราษฎร 

๑) สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

๒) ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น
ต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา 

(๓) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของวุฒิสภา 
๑) เมื่อวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินั้น  ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ไม่ได้ ถ้าวุฒิสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น 

๒) เมื่อวุฒิสภาพิจารณาแล้วหากวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรส่งมายังวุฒิสภา ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ให้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้แก่นายกรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติแล้วจะต้องรอไว้
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย  ประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป 

๓) หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎร
สามารถยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที และถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่าง
พระราชบัญญัตินั้นด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
แล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และให้ส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้แก่นายกรัฐมนตรีเพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

(๔) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะไม่น า
ระยะเวลาดังกล่าวมานับรวมกับกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
ในกรณีท่ีเห็นว่ามีการกระท าที่มีส่วนได้เสียต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
  



๒๔๙ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๔๔  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ 
แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตาม
ข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
(๓) เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ

คณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ตามวรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา 
และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้การ
เสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้า
ผู้กระท าการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ให้ผู้กระท าการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้นั้น แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้
กระท าการ หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้
คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
ค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้น

เพ่ือวางมาตรการและเงื่อนไขในการ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีรวมทั้งก าหนดบทลงโทษใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ รวมถึง
คณะรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่าย
งบประมาณซึ่งไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรานี้ 



๒๕๐ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

จากต าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมใน
ขณะที่มีมติ และให้ผู้กระท าการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืน
พร้อมด้วยดอกเบี้ย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือ
จัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้
เป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด 

การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระท า
ได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดย
พลัน หากเห็นว่ากรณีมีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือด าเนินการต่อไปตามวรรคสาม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการ
ใด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๓๓) และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ในการแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ โดยห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแปรญัตติ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย
ซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

- เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 
- เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
สาเหตุที่ห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแปรญัตติเพิ่ม เนื่องจากการแปรญัตติเพิ่ม

เป็นการเพ่ิมเงินงบประมาณ เป็นการสร้างโครงการขึ้นใหม่อันเป็นการก้าวก่ายหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ส่วนการ
ลดหรือตัดทอนรายจ่ายถือเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เกิดความคุ้มค่า มีเป้าหมายตรงตามความจ าเป็น
ของราษฎร และมีประสิทธิภาพ อันเป็นหน้าที่โดยตรงของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 



๒๕๑ 

 
(๒) ความในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๘๐) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา 
๑๖๘) เนื่องจากในอดีตก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๑ นั้น การแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้มีเจตนามุ่งที่
จะแปรญัตติเพ่ือน าเงินงบประมาณไปอยู่ในอ านาจการใช้จ่ายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาเริ่มมีแนวคิด
ที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวงเงินที่จะน าไปใช้จ่าย โดยให้เหตุผลว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พบเห็น
ปัญหาของประชาชนโดยตรงบ้าง มีราษฎรมาร้องเรียนเพ่ือให้แก้ไขปัญหาให้บ้าง จึงเริ่มมีการแปรญัตติเพ่ือกันเงิน
ส่วนหนึ่งไว้ให้อยู่ในอ านาจที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถน าไปใช้จ่ายท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ราษฎรได้โดยตรง และมีแนวโน้มที่จ านวนเงินดังกล่าวจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี และแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริต
อันเนื่องมาจากการจัดท าโครงการดังกล่าวมากขึ้น จึงได้มีการแก้ปัญหาโดยบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๘๐ วรรคหก) เพ่ือป้องกันมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ เสนอ แปรญัตติ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันมีผลให้ผู้นั้นมีส่วน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะมิใช่หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตาม 
แม้จะได้มีบัญญัติข้อห้ามในลักษณะดังกล่าวแล้ว รูปแบบการแปรญัตติเพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณยังคงเกิดขึ้นตลอดมาและมีจ านวนสูงขึ้นตามล าดับ และพฤติกรรมแห่งการกระท าส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็นการด าเนินการอย่างครบวงจร โดยร่วมกันทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ประจ า 

โดยที่ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ไม่ได้บัญญัติสภาพบังคับแก่ผู้ที ่ ฝ่าฝืนไว้ชัดเจน ดังนั้น 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้ก าหนดโทษในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีการกระท าที่มีส่วนได้เสียในการใช้จ่ายงบประมาณ ตามความในวรรคสาม
แห่งมาตรานี้ โดยแบ่งโทษเป็นดังนี้ 

๑) การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
โดยให้สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และต้องถูกเรียกให้ชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย
ที่ได้มีการน าไปใช้ในโครงการต่าง ๆ คืน โดยก าหนดอายุความในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายไว้เป็นเวลา
ยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ 

๒) คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย ในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการ หรืออนุมัติให้กระท าการ หรือรู้ว่ามีการกระท าดั งกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง 
และต้องถูกเรียกให้ชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยที่ได้มีการน าไปใช้ในโครงการต่าง ๆ คืนด้วย โดยก าหนดอายุความ
ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายไว้เป็นเวลายี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ 

อายุความที่ก าหนดไว้ยี่สิบปีดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้มีเวลาพอสมควรในการตรวจสอบ
และเรียกคืนเกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะสามารถด าเนินการได้เมื่อรัฐบาลที่กระท าการอันไม่ชอบนั้นได้พ้น
จากต าแหน่งไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง 
 



๒๕๒ 

 
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้มีการ

ตรวจสอบกันเองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือการป้องกันการครอบง าการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา ที่เห็นว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง 
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว 

(๓) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้จัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการ
ด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมี
หนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด เพ่ือให้มี
พยานในการด าเนินคดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ หรือคณะรัฐมนตรีที่กระท า
การฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ และเป็นช่องทางส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สุจริตแต่จ าต้องด าเนินการไปตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายการเมือง ในอันที่จะไม่ต้องไปร่วมรับผิดด้วย 

(๔) ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการสอบสวน
เป็นทางลับโดยพลัน หากเห็นว่ากรณีมีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยตามวรรคสาม 
และห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือให้มีผู้กล้าแจ้งเบาะแสในการด าเนินคดี 
 
 
  



๒๕๓ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๔๕  ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการ
ตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

เพ่ือก าหนดเงื่อนเวลาในการทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชบัญญัติ
ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ได้บัญญัติแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มกระบวนการใหม่เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางรัฐธรรมนูญ
เช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่นายกรัฐมนตรีได้น าร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายในเวลาที่รัฐธรรมนูญก าหนด ทั้งที่มีการส่งศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ จนท าให้ เกิดปัญหาทางการเมืองขึ้น โดยกระบวนการที่ เพ่ิมขึ้นนั้นได้ก าหนดว่าเมื่อร่าง
พระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันตามจ านวนที่ก าหนด เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือถ้าไม่มีกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นเอง
ว่าสมควรส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงให้น าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
 
  



๒๕๔ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๔๖  ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์
ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น
เก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่าง
พระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรง
ลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้
นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้
บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแล้ว 

เพ่ือก าหนดหลักการปฏิบัติในกรณีท่ี
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๘) ซึ่งเป็นบทบัญญัติ เกี่ยวกับพระราชอ านาจยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย์ ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(มาตรา ๒๑) ยังคงหลักการไว้เช่นเดิม แต่ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรทางรัฐธรรมนูญซึ่งมีอ านาจยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ทรงยับยั้งจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นรัฐสภาและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงเป็นระบบสภาคู่ หลังจากนั้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๗๗ และมาตรา ๑๒๕) ได้เปลี่ยนแปลงหลายประการ กล่าวคือ ส่วนที่ว่าด้วย
ระยะเวลาที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ได้มีการทูลเกล้าฯ ถวายในครั้งแรก 
ซึ่งได้ก าหนดระยะเวลาให้ยาวขึ้นจากเดิมที่เคยก าหนดไว้แต่เพียงหนึ่งเดือน เปลี่ยนเป็นเก้าสิบวัน และระยะเวลา
ที่พระมหากษัตริย์อาจยับยั้งไว้ได้ในกรณีซึ่งรัฐสภายืนยันร่างที่ทรงส่งคืนมาจากเดิมที่เคยก าหนดระยะเวลา
สิบห้าวันเปลี่ยนเป็นสามสิบวัน ในขณะเดียวกันจ านวนคะแนนในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาจะยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงยับยั้งนั้นได้เพ่ิมขึ้นเช่นกัน จากเดิมที่เคยก าหนดไว้แต่เพียงกึ่งหนึ่ง 
ได ้แก้ไขเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้ งหมด และรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มา 
 
 



๒๕๕ 

 
ได้บัญญัติท านองเดียวกันรวมถึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือรับรองหลักการ
เกี่ยวกับพระราชอ านาจในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติและก าหนดขั้นตอนในการที่ทรงใช้พระราชอ านาจ
ดังกล่าว ตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
  



๒๕๖ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๔๗  ในกรณีท่ีอายุของสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ 
หรือที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรง
เห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้
เป็นอันตกไป 

บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมหรือร่าง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบที่ตกไปตามวรรค
หนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอ
ต่อรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้อง
ร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 

ก าหนดสถานะของร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมและร่างพระราชบัญญัติ
กรณีท่ีอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุด
ลงหรือมีการยุบสภา และการพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและร่าง
พระราชบัญญัติกรณีภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไป 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๒๕) :ซ่ึงเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานะของร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้
ความเห็นชอบ หรือที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือมิได้พระราชทานคืนมาภายในเก้าสิบวันในกรณี
สภาสิ้นอายุหรือมีการยุบสภา ส่วนกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ (มาตรา ๑๕๐) 
ส าหรับความในวรรคสองได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๑๗๘) และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง
การเลือกตั้งทั่วไปได้มีทางเลือกว่าจะให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม หรือร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการ
พิจารณาอยู่ในรัฐสภา ในขณะที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร จะน ามา
พิจารณาต่อไปหรือจะให้ตกไป โดยไดก้ าหนดหลักการส าคัญ ดังนี้ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ
หรือที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้น เก้าสิบวันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป 



๒๕๗ 

 
(๒) ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบที่ตก

ไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วย ก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุม
รัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปตามมาตรา ๑๒๑ ส่วนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
พระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว แต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมื่อพ้นเก้าสิบวัน
แล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป คณะรัฐมนตรีจะร้องขอให้มีการพิจารณาต่อไปไม่ได้ 
 
 
 
  



๒๕๘ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๔๘  ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่าง
พระราชบัญญัติใดข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ 

(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
ความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับ
ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย 
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ ให้
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้
ข้อความที่ขัดหรือแย้ง  ต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้
นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 

เพ่ือก าหนดขั้นตอนและเงื่อนไขใน
การตราร่างพระราชบัญญัติเพ่ือมิให้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

 
 



๒๕๙ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๑๗ (มาตรา ๒๒๔) และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ก่อนให้มีผลใช้บังคับ ซึ่งเป็นการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญก่อนที่พระราชบัญญัติจะใช้บังคับ โดยก าหนดขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ ถ้า 

๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้ งสองสภารวมกัน 
มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับ
ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 

๒) กรณีนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 

(๒) ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีระงับการด าเนินการน าร่างพระราชบัญญัติตามอนุมาตรา (๑) 
และ (๒) ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมี
ค าวินิจฉัย 

(๓) ผลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แยกได้ดังนี้ 
๑) กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ 
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นตกไป 

๒) กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแต่มิใช่เป็นสาระส าคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และนายกรัฐมนตรี
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ได ้
 
 
  



๒๖๐ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๔๙  ให้น าความในมาตรา ๑๔๘ มาใช้บังคับ
แก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม 

เพ่ือก าหนดให้ข้อบังคับการประชุมของ
สภาผู้แทนราษฎร หรือของวุฒิสภา 
หรือของรัฐสภาสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕)  พุทธศักราช ๒๕๓๘ (มาตรา ๑๕๙ ทวิ) และได้บัญญัติท านองเดียวกันใน
รัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดให้น าหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนที่พระราชบัญญัติจะใช้
บังคับตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๔๘ มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม 
 
 
 
  



๒๖๑ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๕๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเก่ียวกับงานในหน้าที่
โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุม
แห่งสภานั้น ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วย
วาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย 

รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 

ก าหนดวิธีการการตั้งกระทู้ถาม
รัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่และสิทธิ
ในการตอบกระทู้ของรัฐมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔๐) และได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดมาตรการ
ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิตั้งกระทู้ถาม
รัฐมนตรี 

การตั้งกระทู้ถามจะถามเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้ตามข้อบังคับการประชุม และในข้อบังคับ
การประชุมนั้น อย่างน้อยต้องก าหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย ดังนั้นรัฐมนตรี
ทุกคนจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอในการตอบกระทู้ถามอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น ทั้งนี้ ได้ก าหนดข้อยกเว้นกรณีที่เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่า
ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน รัฐมนตรีมีสิทธิไม่ตอบกระทู้ได้ 
 
 
 
  



๒๖๒ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๕๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือท้ังคณะ 

เมื่อได้มีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว จะมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้น
ไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสี่ 

เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่าน
ระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจ
หรือไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระท าในวันเดียวกับ
วันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง 

มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็น
รัฐมนตรีในต าแหน่งอ่ืนภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพ้นจากต าแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อน
วันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็น
รัฐมนตรีในต าแหน่งอ่ืน ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อ
ลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป 

เพ่ือก าหนดเงื่อนไขการขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคลหรือทั้งคณะ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๘๕ และมาตรา ๑๘๖) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (มาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙) แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้มี
การบัญญัติแยกเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีออกจากคณะรัฐมนตรี 
เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่ง ดังนั้นจึงก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีสิทธิเข้าชื่อ
เสนอญัตติดังกล่าวเป็นจ านวนเดียวกัน 

ทั้งนี้ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
หรือทั้งคณะ เป็นมาตรการในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินวิธีหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ส าคัญ 
และมีประสิทธิภาพมากรูปแบบหนึ่ง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนด



๒๖๓ 

 
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรที่มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
หรือทั้ งคณะได้ซึ่งเป็นจ านวนที่ เหมาะสมและเป็นจ านวนเดียวกับที่ เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ซึ่งหากมีการก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้สูงมาก จะท าให้
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และตรวจสอบการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐมนตรีกระท า
ได้ยากขึ้น ดังนั้น เมื่อก าหนดให้การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีกระท าได้ไม่ยาก
จนเกินไป จะท าให้รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีต้องระมัดระวังในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและโปร่งใสมากขึ้น มิฉะนั้นอาจถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากต าแหน่ง
ตามมาตรา ๑๗๐ (๓) ได้ 

(๒) การที่ก าหนดห้ามมิให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อได้มีการเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปนั้น เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐมนตรีตามหลักการของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเมื่อมีการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงแล้ว ห้ามมิให้ลงมติในวันที่มีการอภิปราย
ทั่วไปสิ้นสุดลง ทั้งนี้ เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีเวลาไตร่ตรองก่อนลงมติ 

(๓) การก าหนดคะแนนเสียงในการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้รัฐมนตรีนั้นพ้นจากต าแหน่ง 

(๔) ก าหนดให้รัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอ่ืนภายหลังจาก
วันที่มีการเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ สามารถถูกอภิปรายได้ เพ่ือเป็นการป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 
 
 
 
  



๒๖๔ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๕๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร จะเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มี
การลงมติก็ได้ 

เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การขอเปิด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริง
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มี
การลงมติ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติใหม่ ซึ่งแต่เดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ จะเป็นการก าหนดให้
สมาชิกวุฒิสภาเข้าชื่อกันเพ่ือขอเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ โดยรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรสามารถเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อเป็นช่องทาง
ให้สามารถตรวจสอบหรือเสนอแนะแนวทางการท างานของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล และเป็นการรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรได้น าข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ปัญหา 
และอุปสรรคของประชาชนมาอภิปราย เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในเรื่องนั้น ๆ ตลอดจนได้รับรู้ถึงปัญหาที่ประชาชนประสบ เพ่ือน าข้อมูลไปแก้ไขปัญหาตามความต้องการของ
ประชาชนได้ แม้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจใช้วิธีการตั้งกระทู้ถามได้ แต่การตั้งกระทู้ถามมีลักษณะ
เป็นการเฉพาะตัว ส่วนการเปิดอภิปรายทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาจะสามารถมีส่วนร่วมได้ 
ซึ่งถ้ารัฐบาลมีความใจกว้างก็อาจท าให้ได้รับข้อเสนอแนะหรือแนวความคิดที่จะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือประเทศชาติได้ การก าหนดไม่ให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจ ก็เพ่ือให้การเปิดอภิปรายมีลักษณะ
ของการปรึกษาหารือมากกว่าจะเป็นการต่อสู้กันในทางการเมือง 
 
  



๒๖๕ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๕๓  สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
หรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มี
การลงมติ 

ก าหนดเงื่อนไขในการขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปของสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่มีการ
ลงมติ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญั ติลักษณะนี้ ได้บัญญัติท านองเดียวกับที่ เคยบัญญั ติ ไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๘๗) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (มาตรา ๑๖๑) เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้สมาชิกวุฒิสภา
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเปิดอภิปรายทั่ วไป 
โดยไม่มีการลงมติ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 
 
 
 
  



๒๖๖ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๕๔  การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ตามมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ หรือมาตรา ๑๕๓ แล้วแต่กรณี ให้
กระท าได้ปีละหนึ่งครั้ง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายทั่วไป
ตามมาตรา ๑๕๑ ที่สิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิด
อภิปรายนั้นไป 

ให้การเปิดอภิปรายทั่วไปท าได้ปีละ
หนึ่งครั้ง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ เป็นการจ ากัดการเปิดอภิปรายทั่วไปให้กระท าได้ปีละหนึ่งครั้ง 
เพื ่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลมีเวลาท างานและมิให้เป็นภาระแก่รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมากเกินไป และใน
ขณะเดียวกัน ก็จะท าให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืนด้วย  โดยปีหนึ่งจะมี
ประชุมสองสมัย สมัยละหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง 

ส่วนกรณีการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
ตามมาตรา ๑๕๑ ที่สิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป สามารถขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือ
ลงมติไม่ไว้วางใจอีกได้ในปีเดียวกัน 
 
  



๒๖๗ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๕๕  ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเก่ียวกับความ
มั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้อง
ด าเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 
แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ 

การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ และ
คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 

ก าหนดให้ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรขอให้มีการเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่มีการลง
มติได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ โดยมุ่งประสงค์ให้รัฐสภาเป็นเวทีในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง โดยถือว่า 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรอาวุโสย่อมอยู่ในวิสัยที่จะเห็นปัญหาของ
ประเทศชาติและประชาชนในมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง หากได้มีการน ามุมมองนั้นเข้ามาหารือกันในที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาก็อาจท าให้มีการปรึกษาหารือ หรือหาทางออกที่จะท าให้ไม่เกิดปัญหารุนแรงขึ้น  เป็นการ
แก้ไขวิกฤติของประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง มาตรานี้จึงก าหนดให้เป็นสิทธิของผู้น าฝ่ายค้านที่จะแจ้งไปยัง
ประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องด าเนินการ
ให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แต่รัฐสภาจะลงมติ 
ในปัญหาที่อภิปรายมิได ้

ความในวรรคสองก าหนดให้ประชุมลับ เพราะต้องการให้ฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายรับผิดชอบ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชาติ และเพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยสุจริตใจ จึงก าหนด
ไม่ให้มีการถ่ายทอดสดทางวิทยุหรือโทรทัศน์หรือทางอ่ืนใด อันอาจเป็นเหตุให้มีการมุ่งต่อการหาเสียง หรือ
โจมตีกันไปมา จนหาข้อยุติไม่ได้ ทั้งยังก าหนดให้คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
 
  



๒๖๘ 

 
 

ส่วนที่ ๕ 
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

 
ความมุ่งหมาย 

ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี
รัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เป็นสถาบันตัวแทนของประชาชน โดยสภา
ผู้แทนราษฎรท าหน้าที่ในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และวุฒิสภาท าหน้าที่
กลั่นกรองกฎหมายและการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการองค์กรอิสระ และผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวของรัฐสภาจะต้อง
กระท าในที่ประชุม ซึ่งโดยปกติสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาจะแยกกันประชุมตามอ านาจหน้าที่ แต่ก็มีบางกรณี
ที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ทั้ งสองสภาประชุมร่วมกัน เรียกว่า “การประชุมร่วมกันของรัฐสภา” เพ่ือให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบในเรื่อง ใด ๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 
  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D


๒๖๙ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๕๖  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการ

แทนพระองคต์ามมาตรา ๑๗ 
(๒) การปฏิญาณตนของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์

ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว่า

ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐ 
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการ

สืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑  
(๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตาม

มาตรา ๑๒๑ 
(๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒ 
(๗) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๒  
(๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา ๑๔๖ 
(๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ 
(๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๕ และ

มาตรา ๑๖๕ 
(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา 

๑๕๗ 
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๒ 
(๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตาม

มาตรา ๑๗๗ 
(๑๔) การรับฟังค าชี้แจงและการให้ความเห็นชอบ

หนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘  
(๑๕) การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖ 
(๑๖) กรณีอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ก าหนดกรณีที่รัฐสภาต้องมีการประชุม
ร่วมกัน 

 
 



๒๗๐ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๘๙ (มาตรา ๖๒) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดกิจการส าคัญที่รัฐสภา
ต้องประชุมร่วมกัน 
 
 
 
  



๒๗๑ 

 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๕๗  ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุม
รัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไป
พลางก่อน 

ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้น าบทที่ใช้แก่สภา
ทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ 
กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจ านวน
ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 

ก าหนดให้การประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุม
รัฐสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๘๙ (มาตรา ๖๔) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา แต่ถ้ายังไม่มีก็ให้ใช้ข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน และเนื่องจากจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มีจ านวนไม่เท่ากัน ในการตั้งคณะกรรมาธิการ จึงให้ตั้งคณะกรรมาธิการจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาให้มี
จ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 
 
 
 
 
 



 

หมวด ๘ 
คณะรัฐมนตรี 

 

ความมุ่งหมาย 

บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี 
ตลอดถึงการตรากฎหมายล าดับรองที่อยู่ในอ านาจของฝ่ายบริหาร ซึ่งรับกับบทบัญญัติมาตรา ๓ ที่วางหลักไว้
ตั้งแต่ในเบื้องแรกแล้วว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจอธิปไตย อันได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ 
อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามล าดับ 

ที่มาของคณะรัฐมนตรีไทยในระบบรัฐสภานั้นเกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 
๒๔๗๕  ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า คณะกรรมการราษฎร  และหลังจากมีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงเปลี่ยนมาเรียกว่า คณะรัฐมนตรี และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึง
ปัจจุบัน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่ในหมวด ๘ 
คณะรัฐมนตรี ทีม่ีความส าคัญแตกต่างจากเดิมหลายประการ กล่าวคือ 

(๑) เรื่องการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
ได้ก าหนดเงื่อนไขว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับการเป็นรัฐมนตรี 
รวมทั้งจะต้องเป็นบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอรายชื่อล่วงหน้า เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ทราบและเป็นเหตุผลหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจในการลงคะแนนให้ผู้สมัครของพรรคการเมืองใด อัน
เป็นการเน้นถึงความส าคัญของพรรคการเมืองที่จะต้องพิจารณาบุคคลที่จะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้
ยังก าหนดให้พรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้น จะต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
(มาตรา ๑๕๙) 

(๒) การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมขึ้น (มาตรา ๑๖๐) เช่น ต้องมี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นความผิด
อันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1


๒๗๓ 
 

(๓) ก าหนดเงื่อนไขให้คณะรัฐมนตรีน าแนวนโยบายที่พรรคการเมืองได้เสนอต่อประชาชน
ในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง
ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย เพ่ือน าไปปฏิบัติในนโยบายของรัฐบาล
ให้เกิดผลขึ้นอย่างแท้จริง โดยคณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในฐานะผู้แทนของปวงชน เพ่ือเป็นการ
แสดงความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อรัฐสภา (มาตรา ๑๖๒) 

(๔) การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ จะก าหนดให้คณะรัฐมนตรี
จะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้เท่านั้น แต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่โดยให้คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญด้วย (มาตรา ๑๖๔)   

(๕) ก าหนดเงื่อนไขกรณีคณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งแล้วให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและกรณีที่
ต้องให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทน (มาตรา ๑๖๘) 

(๖) การท าหนังสือสัญญากับนานาประเทศนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่ในมาตรา ๑๗๘ โดยก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น โดยก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและได้รับการ
เยียวยาจากผลกระทบจากการท าหนังสือสัญญา และประการส าคัญได้ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย
ในกรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 
  



๒๗๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๕๘  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็น
คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความ
รับผิดชอบร่วมกัน 

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภา
ผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปี
มิได้  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับ
รวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจาก
ต าแหน่ง 

บัญญัติพระราชอ านาจในการแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรี และวาระการด ารง
ต าแหน่งของนายกรัฐมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔๖) และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นบทบัญญัติ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๓ ที่วางหลักไว้ตั้งแต่ในเบื้องแรกแล้วว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อ านาจอธิปไตย อันได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามล าดับ การก าหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ใน
ขณะเดียวกันการแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการ รัฐธรรมนูญก็ก าหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง นับเป็นการ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและพระมหากษัตริย์ที่สอดคล้องต้องกันและบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นการใช้อ านาจ
ร่วมกันระหว่างประชาชนและพระมหากษัตริย์ ดังจะสังเกตเห็นได้ว่าในกรณีที่ผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนโดยตรง จะไม่มีการก าหนดให้พระมหากษัตริย์ต้องทรงแต่งตั้งอีก เพราะถือว่าประชาชนได้เลือกมา
โดยตรงแล้ว ส่วนคณะรัฐมนตรี อันเป็นฝ่ายบริหาร และผู้พิพากษาและตุลาการ อันเป็นฝ่ายตุลาการนั้น เมื่อมิได้
เป็นการเลือกโดยตรงจากประชาชน รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และเพ่ือป้องกันมิให้
พระมหากษัตริย์ต้องทรงรับผิดชอบในการกระท าของฝ่ายบริหาร  จึงได้มีบทบัญญัติในมาตรา ๑๘๒ ที่บัญญัติว่า 
บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญ ซึ่งมุ่งหมายให้ผู้ที่รับสนองพระบรม
ราชโองการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลของการกระท านั้น ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๖ วรรคสอง ที่
บัญญัติว่า ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ 



๒๗๕ 
 

ส าหรับบทบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารราชการแผ่นดินตาม
หลักความรับผิดชอบร่วมกันเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๑๗๑) นั้น มุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า ในการใช้อ านาจบริหารที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านทาง
คณะรัฐมนตรีนั้น เป็นการใช้อ านาจผ่านคณะบุคคล มิใช่ผ่านรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง  ในการด าเนินงานของ
คณะรัฐมนตรีจึงต้องด าเนินการตามความเห็นร่วมกัน หรือที่เรียกว่า “มติ” ของคณะรัฐมนตรี  และเมื่อเป็นการ
บริหารราชการแผ่นดินร่วมกัน จึงย่อมต้องรับผิดชอบร่วมกันในผลที่เกิดขึ้น ความเสียหายหรือความผิดพลาดใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการกระท าของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง หากผลนั้นเกิดขึ้นต่อประเทศชาติหรือสังคมหรือประชาชน
โดยทั่วไป คณะรัฐมนตรีย่อมต้องรับผิดชอบในทางการเมืองร่วมกัน จะอ้างว่าเป็นการกระท าของรัฐมนตรีคนใด
คนหนึ่ง โดยคนอ่ืนมิได้ร่วมกระท าด้วยไม่ได้  เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา ผู้ที่มิได้ร่วมรู้เห็นหรือร่วม
สนับสนุนด้วยก็อาจไม่ต้องรับผิดได้ 

(๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่ในการแต่งตั้ง
บุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๕๙ โดยก าหนด
หลักการให้พรรคการเมืองต้องเปิดเผยรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองมีมติว่า จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น โดยให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าว่าบุคคลที่
พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีคือบุคคลใด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าถ้าตนเลือก
พรรคการเมืองใด ตนจะได้ผู้ใดมาเป็นนายกรัฐมนตรี และเนื่องจากการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นกิจการของ
สภาผู้แทนราษฎรโดยแท้ จึงก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ ได้ก าหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลา กล่าวคือ การนับระยะเวลาแปดปีนั้น แม้บุคคลดังกล่าวจะมิได้
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันก็ตาม แต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ของบุคคลดังกล่าวแล้วเกินแปดปี ก็ต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตาม ได้ก าหนด
ข้อยกเว้นไว้ว่าการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรีในระหว่างรักษาการภายหลังจากพ้นจาก
ต าแหน่ง จะไม่น ามานับรวมกับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว  การก าหนดระยะเวลา
แปดปีไว้ก็เพ่ือมิให้เกิดการผูกขาดอ านาจในทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤติทางการเมืองได้ 
 
  



๒๗๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๕๙  ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผู้มี
ชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะ
จากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร 

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคล
ใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย 
และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบผู้ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติในวรรคหนึ่งแห่งมาตรานี้เป็นการวางหลักการใหม่เพ่ือก าหนดเงื่อนไขในการ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ
การเป็นรัฐมนตรี รวมทั้งจะต้องเป็นบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอรายชื่อล่วงหน้า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบและเป็นเหตุผลหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจในการลงคะแนนให้ผู้สมัครของ
พรรคการเมืองใด อันเป็นการเน้นถึงความส าคัญของพรรคการเมืองที่จะต้องพิจารณาบุคคลที่จะเสนอให้เป็น
นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังก าหนดให้พรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้น จะต้องเป็นพรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร 

แนวคิดในเรื่องการให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองประสงค์จะสนับสนุน
ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ คือ ประการแรก เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ
ล่วงหน้าว่าถ้าตนเลือกพรรคการเมืองใด ตนจะได้ผู้ใดมาเป็นนายกรัฐมนตรี ในการตัดสินใจลงคะแนนเลือก
ผู้สมัครผู้ใด ประชาชนจะต้องพิจารณา ทั้งตัวบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นโยบายของ
พรรคการเมือง และตัวบุคคลที่พรรคการเมืองนั้นเสนอให้เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหากพรรคการเมืองนั้น
ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ประการที่สอง พรรคการเมืองต้องคัดสรรบุคคลที่จะเสนอให้ด ารงต าแหน่ง



๒๗๗ 
 

นายกรัฐมนตรีอย่างเข้มงวดโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ  ประการที่สาม เป็นการป้องกันมิ
ให้พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก น าบุคคลที่ประชาชนไม่เคยรับรู้มาก่อนมาด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งถ้าประชาชนรู้ล่วงหน้าว่าจะน าบุคคลเช่นนั้นมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ประชาชนอาจไม่
ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นและพรรคการเมืองนั้นก็ได้ แนวคิดนี้เป็นการสอดคล้องกับระบบการ
เลือกตั้งแบบใหม่ที่ลงคะแนนครั้งเดียวแต่ส่งผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ และตัวบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (ดูค าอธิบายประกอบมาตรา ๘๘) 

(๒) บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ที่ เดิม
ก าหนดให้การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดจ านวนสมาชิกรับรองจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมกลุ่มกันเสนอชื่อบุคคลที่
สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีได้มากขึ้น อันจะเป็นเหตุให้สภาผู้แทนราษฎรมีโอกาสเลือกได้มากข้ึน 

(๓) บทบัญญัติวรรคสามคงหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
โดยก าหนดให้การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นการลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีจ านวนคะแนนเสียงมากกว่ากึ ่งหนึ ่งของจ านวนสมาชิกทั ้งหมดเท่าที ่มีอยู ่ของ สภา
ผู้แทนราษฎร 
 
  



๒๗๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๖๐  รัฐมนตรีต้อง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ 
(๗) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่

ถึงท่ีสุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุกระท าการ
อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่
ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 

ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของรัฐมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรี  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้มีมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ ที่ก าหนดให้การร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่จะต้องครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการใช้อ านาจโดยไม่ชอบ จึงได้มีการก าหนดให้รัฐมนตรี
ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นเท่ากับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ดูค าอธิบายมาตรา ๙๘ 
ประกอบ) และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมขึ้น เช่น ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
ไม่มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษา
ให้จ าคุก แม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 
  



๒๗๙ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๖๑  ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์
ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรี
นั้นด าเนินการตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้  ในกรณีเช่นนี้  
ให้คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๘ (๑) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
นับแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว 

ก าหนดให้รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ก่อนเข้า
รับหน้าที่ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๔๑) และบัญญัติในท านองเดียวกันโดยตลอด แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขให้สามารถ
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อผู้แทนพระองค์ได้ สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ส าหรับในรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เนื่องจากเพ่ือมิให้การถวายสัตย์ปฏิญาณท าให้เกิดความล่าช้าในการเข้า
บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี จึงได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจให้คณะรัฐมนตรี
บริหารราชการแผ่นดินไปพลางก่อนที่จะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณได้ และเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้ จะมีผลให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต้อง
พ้นจากต าแหน่งไปในวันที่มีพระบรมราชโองการดังกล่าว 

การก าหนดให้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์หรือต่อผู้แทนพระองค์ เป็นไปตาม
หลักการที่ว่าอ านาจทั้งปวงเป็นของปวงชนชาวไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขเป็นผู้ใช้อ านาจนั้น
ผ่านองค์กรต่าง ๆ เมื่อจะมีผู้เข้าบริหารอ านาจนั้น จึงให้มีการถวายสัตย์เพ่ือให้รับรู้ถึงท่ีมาแห่งอ านาจของผู้ที่จะ
ไปปฏิบัติหน้าที่ และให้ค ารับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งเป็นการยืนยันเพ่ือให้เกิดความ
ไว้วางใจในตัวผู้นั้น 
 
 
  



๒๘๐ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๖๒  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของ
รัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจง
แหล่งที่มาของรายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย โดยไม่
มีการลงมติความไว้วางใจ  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับ
หนา้ที ่

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมี
กรณีท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบ
ต่อประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะ
ด าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ 

ก าหนดเงื่อนไขการเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

การก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน 
ก็เพ่ือให้รัฐสภาได้รับรู้ว่า คณะรัฐมนตรีจะมีแนวนโยบายอย่างใดในการบริหารราชการแผ่นดิน และหากเห็น
ควรเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรจะได้มีการอภิปรายหรือแถลงชี ้แจงเสียก่อนที่จะเริ ่มเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดิน แนวนโยบายที่แถลงไว้ดังกล่าวนอกจากจะผูกมัดคณะรัฐมนตรีในการที่จะต้องด าเนินการให้
บรรลุตามแนวนโยบายนั้นแล้ว ยังเป็นการบอกให้รัฐสภาทราบเพ่ือจะได้คอยติดตามหรือทวงถามได้ และในกรณี
ที่มีการก าหนดให้ต้องมีการลงมติความไว้ใจ ก็จะผูกมัดสภาที่ให้ความไว้วางใจว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีด าเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวแล้ว สภาจะต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุตามนโยบายนั้นด้วย 

ในเรื่องการลงมติความไว้วางใจในชั้นที่มีการแถลงนโยบายนั้น รัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีทั้ง
ก าหนดให้ต้องได้รับความไว้วางใจ และไม่ต้องลงมติความไว้วางใจ   ในการก าหนดให้ต้องได้รับความไว้วางใจ 
มีเหตุผลว่า เพ่ือให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารรับรู้และรับรองซึ่งกันและกันในการที่จะร่วมกันบริหาร
ราชการแผ่นดินต่อไป ทั้งยังเป็นหลักประกันว่าคณะรัฐมนตรีได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบด้วย  
ของสมาชิกเสียงข้างมากของสภาที่ให้การรับรองนโยบายนั้น ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่แถลงไว้ ฝ่ายนิติบัญญัติก็มีอ านาจที่จะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจได้ 
ส่วนฝ่ายที่เห็นว่าในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีก่อนเข้ารับหน้าที่ เป็นเพียงมาแถลงให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
รับทราบ เท่านั้น หากให้มีการลงมติความไว้วางใจเสียแต่ในชั้นนี้ ก็อาจท าให้การบริหารราชการสะดุดหยุดลงได้ 
และก่อให้เกิดวิกฤติการเมืองได้โดยที่ฝ่ายบริหารยังไม่ทันได้ลงมือท างาน หากการด าเนินการของฝ่ายบริหาร  
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน หรือไม่ด าเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ ฝ่ายนิติบัญญัติ



๒๘๑ 
 

ย่อมมีอ านาจที่จะเข้าชื่อกันเพ่ือขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุสมควรอันใดที่จะต้องให้มีการ
ลงมติความไว้วางใจในชั้นที่มีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน 
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้ต้องมีการลงมติความไว้วางใจ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 
๒๔๗๕ (มาตรา ๕๐) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๘๔) ส่วนรัฐธรรมนูญ
ที่ก าหนดให้ไม่ต้องมีการลงมติความไว้วางใจ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ 
(มาตรา ๑๔๑) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติมาตรานี้โดยคงหลักการในการ
แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน แต่ได้ก าหนด
เงื่อนไขว่าแนวนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 
รวมทั้งต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย การก าหนดเช่นนี้ก็เพ่ือป้องกันมิให้
คณะรัฐมนตรีจัดท านโยบายในลักษณะ “ประชานิยม” โดยไม่ค านึงถึงที่มาแห่งรายได้ของรัฐที่จะน ามาใช้จ่าย 
หรือกระทบต่อการด าเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งยัง
เป็นการบ่งชี้ว่าในการหาเสียงของพรรคการเมือง ที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลให้พรรคการเมืองนั้น
แม้จะได้รับเสียงข้างมากจนจัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้ ก็จะไม่สามารถน านโยบายที่หาเสียงไว้มาก าหนดเป็น
นโยบายของคณะรัฐมนตรีได้ 

ส าหรับบทบัญญัติในวรรคสองก าหนดให้คณะรัฐมนตรีเข้าท าหน้าที่ เพ่ือด าเนินการไปพลาง
ก่อนเพียงเท่าที่จ าเป็นก่อนแถลงนโยบายได้ เฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนอันจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 
 
  



๒๘๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๖๓  รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและ
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภา
ผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย 
และให้น าเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ก าหนดสิทธิของรัฐมนตรีในการเข้า
ประชุมสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔๘) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือรับรองสิทธิของรัฐมนตรี
ในการเข้าร่วมประชุมและแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมสภา โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อันเป็นการยืนยัน
หลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีต่อรัฐสภา  

ความว่า “รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมสภา” หมายถึง ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา แต่หาก
เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร หากรัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถออกเสียงลงคะแนน
ในสภาผู้แทนราษฎรได้ ทั้งนี้ ให้น าเอกสิทธิ์ในการกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา 
หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  



๒๘๓ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๖๔  ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนิน
กิจการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน
ส่วนรวม 

(๒) รักษาวินัยในกิจการที่เก่ียวกับเงินแผ่นดินตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 

(๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

(๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน 

รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่
อยู่ในหน้าที่และอ านาจของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อ
รัฐสภาในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีและความรับผิดชอบของ
รัฐมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีให้ชัดเจน เนื่องจากในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ได้ก าหนดหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีไว้แต่เพียงว่า 
มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดไว้ เพราะถือว่า
คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน การใด ๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติมักจะท าให้เข้าใจว่า
มีผลใช้บังคับได้เสมอ ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น การตรวจสอบการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีจึงมี
มากขึ้น เป็นการสมควรที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้ชัดเจนว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีจะต้อง
ด าเนินการในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร จึงได้มีการบัญญัติมาตรานี้ขึ้น โดยได้วางหลักว่าคณะรัฐมนตรี
จะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (๑) – (๔) 



๒๘๔ 
 

นอกจากนี้  บทบัญญัติ ในวรรคสองเป็นการก าหนดหลักความรับผิดชอบร่วมกันของ
คณะรัฐมนตรี และหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี การเสนอกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ ย่อมมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีที่จะต้อง
รับผิดชอบต่อรัฐสภา 
 
  



๒๘๕ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๖๕  ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเก่ียวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี
จะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไป 
ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติ
ในปัญหาที่อภิปรายมิได้ 

ก าหนดเงื่อนไขในการเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีรับฟัง 
ความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาโดยไม่มี
การลงมติ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๓๒) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยก าหนดขึ้นเพ่ือให้
คณะรัฐมนตรีมีโอกาสได้รับฟังความเห็นที่หลากหลายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในเรื่อง
ที่มีความส าคัญอันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ผ่านการอภิปรายทั่วไป
ของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยก าหนดให้นายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังประธานรัฐสภาเพ่ือขอให้มีการเปิด
อภิปรายทั่วไป โดยรัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ ซึ่งวิธีการนี้นับว่าเป็นกลไกทางรัฐธรรมนูญในการ
หาทางแก้ไขปัญหา และเป็นประโยชน์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 
 
  



๒๘๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๖๖  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรี
จะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดเงื่อนไขให้คณะรัฐมนตรีขอให้
มีการออกเสียงประชามติได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๗๔) ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้บัญญัติรายละเอียดที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ นอกจากจะให้
ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ยังก าหนดให้กิจการ
เรื่องอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีความส าคัญ และอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ
และประชาชนสามารถน าไปออกเสียงประชามติได ้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีจะขอให้มี
การออกเสียงประชามติ เพ่ือให้มีผลเป็นข้อยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
เรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่ได้บัญญัติไว้  ทั้งนี้ การออกเสียงประชามติ (Referendum) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจต่อแนวทางการปกครองประเทศ และถือเป็นหลักประชาธิปไตยทางตรงอย่างหนึ่งในการให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
 
  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๒๘๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๖๗  รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม

มาตรา ๑๗๐ 
(๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา

ผู้แทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๔) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ 
เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตาม (๑) (๓) หรือ 

(๔) ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ตามมาตรา ๑๕๘ 
และมาตรา ๑๕๙ 

ก าหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดของ
คณะรัฐมนตรีและการตั้งคณะรัฐมนตรี
ขึ้นใหม่ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๑)  และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดเหตุทีจ่ะท าให้
รัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้เพ่ิมเติมขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติในอนุมาตรา (๔) “พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔” หมายถึง 
กรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ท าการหรืออนุมัติให้กระท าการหรือรู้ว่ามีการกระท าอันมีส่วนได้เสียในการใช้จ่าย
งบประมาณของประเทศแล้วมิได้สั่งยับยั้ง และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจาก
ต าแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย 
 
 
  



๒๘๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๖๘  ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ง 
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) 
หรือ (๓) ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่
จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
ตามมาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) 
นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ 

(๒) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๔) 
คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ 
ตาม (๒) หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปลาออกทั้งคณะ 
และเป็นกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา 
๑๕๙ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือยังด าเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และ
มาตรา ๑๕๙ ไม่แล้วเสร็จ ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน  
โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกรัฐมนตรี 

ก าหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติกรณี
คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งแล้วต้อง
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและกรณีท่ีต้องให้
ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

หลักการในเรื่องการให้คณะรัฐมนตรีที่สิ้นสุดลงต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เป็นหลักการที่มีอยู่แต่เดิมทุกยุคทุกสมัย และเป็นหลักการที่ใช้กันอยู่ในนานาประเทศ 
แต่มีบางกรณีที่คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากต าแหน่ง และมีพฤติการณ์ที่ไม่พึงไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
เพราะเป็นเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้เป็นนายกรัฐมนตรี หรือเพราะเป็นความประสงค์ของคณะรัฐมนตรี
ที่ไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงสมควรก าหนดแนวทางที่ชัดเจนขึ้นว่าในแต่ละกรณี การอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปสมควรด าเนินการอย่างไร 

โดยหลักการส าคัญมาตรานี้ยังคงยึดหลักการที่ว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งจะต้องอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุที่นายกรัฐมนตรีพ้นจาก
ต าแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๖๐ (๔) (ขาดความ



๒๘๙ 
 

ซื่อสัตย์สุจริต) (๕) (มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง) ใน
กรณีเช่นนี้ นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่มิได้  ส่วนคณะรัฐมนตรีท่านอ่ืน ๆ ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป 

(๒) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะเพราะฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๑๔๔ 
(การแปรญัตติเป็นผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย) คณะรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ 

(๓) คณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ลาออกทั้งคณะ (เป็นการลาออกหลังจากที่พ้นจาก
ต าแหน่งแล้ว อันแสดงให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป) คณะรัฐมนตรีจึงไม่ควรอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะไม่อาจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ลาออกทั้งคณะ และยังไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ความในวรรคสองก าหนดให้ปลัดกระทรวง
ท าหน้าที่แทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว และให้กระท าหน้าที่ได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น โดยให้ปลัดกระทรวง
คัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 
 
  



๒๙๐ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๖๙  คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ง 
ตามมาตรา ๑๖๗ (๒) และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา ๑๖๘ 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือ
โครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี 
ชุดต่อไป เว้นแต่ที่ก าหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(๒) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

(๓) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่าย
งบประมาณส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

(๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ 
เพ่ือกระท าการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระท าการ 
อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

ก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ง 
เพราะเหตุอายุสภาสิ้นสุดลงหรือยุบสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๑๕ )และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๘๑ ) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีซึ่งพ้นจากต าแหน่งและต้องอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้
เท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เคย
เกิดขึ้นจากการที่รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้ระยะเวลาในช่วงรักษาการ สร้างประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พรรคการเมืองที่ตนสังกัด ซึ่งก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบและไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองอ่ืน 
 
  



๒๙๑ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๗๐  ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

๑๖๐ 
(๕) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ 

หรือมาตรา ๑๘๗ 
(๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๑๗๑ 
นอกจากเหตุที่ท าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง

เฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ด้วย 

ให้น าความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของ
ความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม 
เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ 
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย 

ก าหนดเหตุที่ท าให้ความเป็นรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๑ วรรคสอง) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดเหตุ
ที่ท าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ก าหนดเพ่ิมเหตุที่ท าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ 
กล่าวคือ 

(๑) กรณีอนุมาตรา (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ เช่น การใช้
สถานะหรือต าแหน่งหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการก้าวก่าย หรือ แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืนหรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบ ตามที่ก าหนด
ในมาตรฐานทางจริยธรรม 
 
 



๒๙๒ 
 

(๒) กรณีอนุมาตรา (๕) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ 
ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดว่านอกจากเหตุที่ท าให้ความเป็นรัฐมนตรี

สิ้นสุดลงเฉพาะตัวดังกล่าวแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
รวมกันครบ ๘ ปีอีกด้วย 

บทบัญญัติในวรรคสาม ก าหนดให้น าความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความ
เป็นรัฐมนตรีตามอนุมาตรา (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอ านาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย 
 
  



๒๙๓ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๗๑  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจ
ในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรี
ถวายค าแนะน า 

บัญญัติพระราชอ านาจในการให้
รัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๐๒ (มาตรา ๑๕) โดยบัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะให้รัฐมนตรีพ้น
จากต าแหน่ง” และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๑๔๕) ได้เพ่ิม
ความเป็นดังนี้ “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการให้รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่
นายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน าได”้ และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 

เนื่องจากในทางปฏิบัติพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งรัฐมนตรีตามการถวายค าแนะน าของ
นายกรัฐมนตรี  การที่พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอ านาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง จึงบัญญัติให้
เป็นไปตามการถวายค าแนะน าของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในผลทางการเมือง
ที่อาจเกิดข้ึน ผู้ใดจะน าไปอ้างว่าเป็นพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์มิได้ 
 
 
  



๒๙๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๗๒  ในกรณีเพ่ือประโยชน์ในอันท่ีจะรักษา
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 
พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติก็ได้ 

การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้
เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 

ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่
นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการ
ชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว ถ้า
สภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภา
ไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อ
กิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น 

หากพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชก าหนด
นั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อน
การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่
อนุมัติพระราชก าหนดนั้นมีผล 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราช
ก าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับ
เป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด ให้
นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มี

ก าหนดกระบวนการตราพระราช
ก าหนด 



๒๙๕ 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

ผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎร

และของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติพระราชก าหนด จะต้อง
กระท าในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๙) และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการตรากฎหมายของฝ่ายบริหาร ที่เรียกว่า พระราชก าหนด ซึ่งจะ
กระท าในกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นการบัญญัติสอดคล้องกับหลักที่ใช้
กันอยู่ในนานาประเทศ กล่าวคือ ในการตรากฎหมายซึ่งตามปกติจะต้องได้รับค าแนะน าหรือยินยอมจากฝ่ายนิติ
บัญญัติก่อน แต่กระบวนการตรากฎหมายตามปกติจะใช้ระยะเวลาหนึ่ง และฝ่ายนิติบัญญัติอาจปรับปรุงแก้ไข
จนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหารได้  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได้ หรือมีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งต้องท าโดยรีบด่วนและเป็นการลับ การใช้
กระบวนการตรากฎหมายตามปกติจะท าให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือเกิดความเสียหายได้  ทุกประเทศจึงยอมให้
ฝ่ายบริหารสามารถตรากฎหมายออกมาใช้บังคับไปพลางก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบในภายหลังได้ 

โดยที่บทบัญญัติมาตรานี้เป็นบทบัญญัติเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น โดยบัญญัติให้
พระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจที่จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติได้ โดยก าหนด
เงื่อนไขให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุส าคัญอันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ส่วนพระราช
ก าหนดอีกประเภทหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๔ เป็นพระราชก าหนดที่เกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา ที่
จะต้องพิจารณาโดยด่วนและลับ (ดูค าอธิบายประกอบมาตรา ๑๗๔) 

ส าหรับการพิจารณาพระราชก าหนดในขั้นตอนของรัฐสภา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
พระราชก าหนดที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีตามหลักประชาธิปไตย โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีเสนอ พระราช
ก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไม่ชักช้า ซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติ
แต่วุฒิสภาไม่อนุมัติ และสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการ
ที่ไดเ้ป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนด 
 
  



๒๙๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๗๓  ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
จะได้อนุมัติพระราชก าหนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ 
วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย 
และให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับ
แจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง และให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยัง
ประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก าหนดใด
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ให้พระราชก าหนดนั้นไม่มีผล
ใช้บังคับมาแต่ต้น 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก าหนดใดไม่
เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ก าหนดขั้นตอนกรณีมีข้อสงสัยว่า 
การตราพระราชก าหนดใดเป็นไป 
โดยชอบตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของสมาชิกท่ีมีผู้เข้าชื่อเพ่ือเสนอ
ความเห็นต่อประธานสภานั้น เพ่ือให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ (มาตรา ๑๗๖) และบัญญัติท านองเดียวกัน
ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก าหนด โดยให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับพระราชก าหนดให้ประธานสภาที่ตน
เป็นสมาชิกน าเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ท าการพิจารณาวินิจฉัย  และก าหนดเหตุที่จะเสนอต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่าพระราชก าหนดที่ตราขึ้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยให้น าความเห็นเสนอต่อ
ประธานสภาที่ตนเป็นสมาชิกให้น าเสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเหตุแห่งการตราพระราชก าหนดนั้นเป็น
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นรีบด่วนหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามหลัก
นิติธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อมีการเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดจนกว่า
จะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  



๒๙๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๗๔  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีกฎหมาย
เกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วน
และลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตรา
พระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า 
วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่พระราชก าหนดที่ได้ตราขึ้น
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัย
ประชุม จะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ก าหนดเงื่อนไขในการตราพระราช
ก าหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้เป็นบทบัญญัติรองรับหลักสากลที่ได้ยอมให้ฝ่ายบริหารตรากฎหมายที่
เรียกว่า พระราชก าหนด ใช้บังคับได้เลย โดยยกเว้นไม่ต้องได้รับค าแนะน าหรือยินยอมจากรัฐสภาเสียก่อน ซึ่ง
การตรากฎหมายตามขั้นตอนปกติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน าหรือยินยอมของรัฐสภา (มาตรา 
๘๑) อย่างไรก็ดี การจะตราพระราชก าหนดได้นั้น จะต้องมีเงื่อนไขที่เป็นกรณีฉุกเฉินรีบด่วน หรือเกี่ยวกับภาษี
อากร หรือเงินตรา และเมื่อมีการตราพระราชก าหนดขึ้นแล้ว คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อ
รัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไม่ชักช้า แต่เนื่องจากเดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ก าหนดให้กระท าในระหว่างสมัย
ประชุมเท่านั้น ถ้านอกสมัยประชุมจะกระท าไม่ได้ เนื่องจากเกรงว่าฝ่ายบริหารจะถือโอกาสตราพระราชก าหนด
นอกสมัยประชุมเพ่ือบังคับใช้เป็นระยะเวลานานเกินสมควร และอาจเกิดความเสียหายได้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติแตกต่างจากเดิม โดยไม่ได้มี
การบัญญัติ “ในระหว่างสมัยประชุม” อีกต่อไป เนื่องจากเมื่อมีความจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดเกี่ยวกับ
ภาษีอากรหรือเงินตราเมื่อใดก็สมควรด าเนินการได้ทันที ไม่ต้องรอให้อยู่ในสมัยประชุม เพราะเรื่องภาษีอากร
และเงินตราเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงที่ต้องเร่งด าเนินการโดยเร็ว หากรอก าหนดเวลาใน
สมัยประชุมจะเป็นการเนิ่นช้าไม่ทันการณ์ได้ และเมื่อตราพระราชก าหนดดังกล่าวแล้ว ถ้าเป็นในสมัยประชุม
ก็ต้องเสนอสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมคราวต่อไป ถ้าเป็นการตราพระราชก าหนดนอกสมัยประชุม 
ฝ่ายบริหารก็ต้องจัดให้มีการเรียกประชุมวิสามัญโดยเร็ว ด้วยวิธี ดังกล่าวนี้ ก็จะสามารถรักษาประโยชน์
ส่วนรวม และคุ้มครองประชาชนได้ตามความประสงค์ 
 
  



๒๙๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๗๕  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

บัญญัติพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ในการตราพระราช
กฤษฎีกา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๖) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ  โดยบัญญัติให้
พระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรองของฝ่ายบริหาร โดยมี
เงื่อนไขแต่เพียงว่าพระราชกฤษฎีกานั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เว้นแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ ที่ได้บัญญัติแตกต่างไป โดยบัญญัติเงื่อนไขการตราพระราชกฤษฎีกาว่า จะกระท าได้เฉพาะ
เมื่อมีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น เท่านั้น จะตราพระราชกฤษฎีกาออกมาใช้บังคับโดยตรง โดยไม่
มีกฎหมายให้อ านาจมิได้ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความยุ่งยากอย่างมาก เพราะกฎหมายที่อยู่ใน ล าดับรองระดับ
พระราชกฤษฎีกานั้น ปกติจะตราขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่กระทบต่อประชาชน
แต่อย่างใด เช่น พระราชกฤษฎีกาก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ เป็นต้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๑๗ และรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มารวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กลับไป
ใช้หลักการเดิม คือสามารถตราพระราชกฤษฎีกาโดยตรงได้ เพียงแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเท่านั้น 
 
  



๒๙๙ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๗๖  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึก
เฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารย่อมกระท าได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 

บัญญัติพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ในการประกาศใช้และ
เลิกใช้กฎอัยการศึก 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๓) เพ่ือก าหนดให้เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ ในการประกาศใช้
และเลิกใช้กฎอัยการศึก 

ส่วนความในวรรคสอง ได้ม ีการบัญญัติเพิ ่มขึ ้น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๕๒) เพ่ือรองรับกรณีที่มีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็น
การรีบด่วน กฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึกเป็นกฎหมายเพื่อให้อ านาจทหารในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเฉพาะแห่ง 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล หรือในกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ
ใหญ่ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งการประกาศใช้กฎอัยการศึกจะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่เป็นล าดับขั้น 
ว่า ต าแหน่งใดสามารถประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตใด เช่น เขตหมู่บ้าน เขตอ าเภอ หรือเขตจังหวัด เป็นต้น 
 
  



๓๐๐ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๗๗  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการประกาศสงครามเม่ือได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 

มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสอง
สภา 

บัญญัติพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ในการประกาศ
สงคราม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๗) โดยก าหนดว่า “การประกาศสงครามเป็นพระราชอ านาจ
ของกษัตริย์ แต่จะทรงใช้พระราชอ านาจนี้ตามค าแนะน าของกรรมการราษฎร” ต่อมาเมื่อได้ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ยังคงบัญญัติให้เป็น
พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในการประกาศสงคราม  แต่ได้เปลี่ยนจากการใช้อ านาจประกาศสงคราม
จากเดิมที่ให้อยู่ภายใต้ค าแนะน าของ “กรรมการราษฎร” มาเป็นอยู่ภายใต้กรอบกติกา “สันนิบาตชาติ” ซึ่ง
เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับสากลที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ในขณะนั้น ในมาตรา ๕๔ วรรคสอง ได้
บัญญัติว่า “การประกาศสงครามนั้น จะทรงท าต่อเมื่อไม่ขัดแก่บทบัญญัติแห่งกติกาสันนิบาตชาติ” อย่างไร 
ก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๗๕) ได้บัญญัติให้พระราชอ านาจใน
การประกาศสงครามเป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์และจะทรงประกาศได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
ของรัฐสภาแล้ว และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เว้นแต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๔๙๕ (มาตรา ๙๑) ได้บัญญัติเพ่ิมเงื่อนไขพระราชอ านาจการประกาศสงครามของ
พระมหากษัตริย์อีกสองข้อว่า การประกาศสงครามนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติและ ต้องได้รับ
ความยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

พระราชอ านาจในเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องท านองเดียวกับพระราชอ านาจตามมาตรา ๑๗๕ มาตรา 
๑๗๖ มาตรา ๑๗๘ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน จึงเป็นพระราชอ านาจที่ต้องมีผู้รับสนองพระบรม 
ราชโองการ ทั้งมาตรานี้ยังก าหนดเงื่อนไขให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยคะแนนเสียงถึงสองในสาม
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หากมีข้อผิดพลาดอย่างใด ความรับผิดจึงต้องอยู่กับผู้ลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการในฐานะผู้ถวายค าแนะน าและรัฐสภาในฐานะผู้ให้ความเห็นชอบ 
 
 
  



๓๐๑ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๗๘  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญา
อ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือ
เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และ
หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความ
เห็นชอบ 

หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี 
เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้
ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน 
หรือหนังสือสัญญาอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิด
จากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย 

เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสอง
หรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ก็ได้ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

๑) บัญญัติพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ในการท าหนังสือ
สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และ
สัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับ
องค์การระหว่างประเทศ  

๒) ก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่
มีความส าคัญและอาจมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศที่จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา  

๓) ในกรณีที่มีข้อสงสัย ได้เปิดช่องทาง
ให้คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยก็ได้ 

๔) ก าหนดกรอบเวลาการพิจารณาทั้ง
รัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) การเจรจาการเมืองกับต่างประเทศ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๖)  และบัญญัติในท านองเดียวกัน



๓๐๒ 
 

ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไทยกับนานา
ประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ได้มีการขยายความประเภทหนังสือสัญญาเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความซึ่งท าให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้ยาก ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้บัญญัติความเพิ่มเติม
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยก าหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนเพ่ือเป็นบทเร่งรัดการพิจารณาของรัฐสภาและก าหนด
ความหมายของ “หนังสือสัญญาอื่น” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการตีความ 

อนึ่ง ค าว่า “หนังสือสัญญา” ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค าวินิจฉัย (ค าวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑) 
เกี่ยวกับค าว่า “หนังสือสัญญา” ให้หมายความถึง ความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทยท าข้ึนกับนานาประเทศ
หรือกับองค์การระหว่างประเทศโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หนังสือสัญญาดังกล่าวต้องมีลักษณะที่ท าข้ึนเป็นหนังสือ และเป็นสัญญาที่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีลักษณะคือ 

๑) ท าขึ้นระหว่างรัฐ หรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การ
ระหว่างประเทศด้วยกันเอง 

๒) ความตกลงนั้นต้องท าเป็นหนังสือ ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบริหาร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจเต็ม (Full powers) จากคณะรัฐมนตรี 

๓) เป็นความตกลงสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่มีเจตนาก่อให้เกิดพันธะผูกพันทางกฎหมาย 
และ 

๔) ความตกลงนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 

(๒) บทบัญญัติในวรรคหนึ่งเป็นการบัญญัติให้การท าหนังสือหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา
สงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ  เป็นพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ 

(๓) บทบัญญัติวรรคสองก าหนดหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีต้องขอรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา มีทั้งสิ้น ๔ ประเภท คือ 

๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ 
๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ

อธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา 
๔) หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า

หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง 
นอกจากนี้ ความในวรรคสองตอนท้ายเป็นการบัญญัติความเพ่ิมเติมโดยก าหนดกรอบ

ระยะเวลาเพ่ือเป็นบทเร่งรัดให้รัฐสภาพิจารณาให้แล้วเสร็จ ส่วนการเพ่ิมความว่ากรณีการให้ถือว่ารัฐสภา



๓๐๓ 
 

ให้ความเห็นชอบ ถ้าไม่พิจาณาให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลานั้น ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ในทางปฏิบัติและเพ่ือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

(๔) บทบัญญัติในวรรคสามเป็นบทบัญญัติใหม่ระบุว่า “หนังสือสัญญาอ่ืน ที่มีผลกระทบด้าน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง” หมายความเฉพาะ 

๑) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี 
๒) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับเขตศุลกากรร่วม 
๓) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสีย

สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน 
๔) หนังสือสัญญาอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ซึ่งการก าหนดความหมายของหนังสือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการท างานของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องว่า หนังสือสัญญาใดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการตีความค าว่า 
“หนังสือสัญญาอื่น” ให้มีความชัดเจน 

(๕) บทบัญญัติในวรรคสี่ก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาจากผลกระทบจากหนังสือสัญญาตามวรรคสาม 

(๖) บทบัญญัติในวรรคห้าเป็นบทบัญญัติใหม่ ก าหนดกรอบเวลาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ในกรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 
  



๓๐๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๗๙  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ 

บัญญัติพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ในการพระราชทาน
อภัยโทษ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(มาตรา ๕๕) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการสากลที่ให้ประมุข
ของประเทศสามารถอภัยโทษได้ และโทษนั้นมิได้จ ากัดแต่เฉพาะโทษทางอาญาเท่านั้น โทษอ่ืน ๆ ประมุขแห่งรัฐ
ก็อาจอภัยให้ได ้
 
  



๓๐๕ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๘๐  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการ
ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และ
เทียบเท่า และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่ง
เพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ 

บัญญัติพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งและการ
ให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชการ
ระดับสูง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๕) 

หลักการในเรื่องนี้เป็นการก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ฝ่ายการเมือง และฝ่ายเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้ยึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุข  การก าหนดให้พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนในระดับสูงจึงเป็นไปเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้ตระหนักถึงการ
เป็นส่วนหนึ่งในการใช้อ านาจบริหารที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ตามหลักการของบทบัญญัติมาตรา ๓ 
 
  



๓๐๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๘๑  ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็น
ข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนมิได้ 

ก าหนดห้ามมิให้ข้าราชการและ
พนักงานของรัฐด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือเป็นข้าราชการการเมือง
ในเวลาเดียวกัน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๒๐๐) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เป็นการก าหนดหลักการ
เพ่ือแยกข้าราชการการเมืองออกจากข้าราชการประจ าและพนักงานของรัฐ 
 
  



๓๐๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๘๒  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และ
พระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน
ในรัฐธรรมนูญ 

ก าหนดให้ผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการ
ทั้งปวงที่ได้รับสนองพระบรมราช
โองการ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓ และมาตรา ๗) และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับเพ่ือก าหนดหลักการรับสนองพระบรมราชโองการในกิจการต่าง ๆ  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ 
The King Can Do No Wrong อันเป็นหลักการพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

หมายเหตุ บทบัญญัติมาตรา ๑๘๒ ในรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติบัญญัติว่า 
“มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการ

แผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญ 
ให้ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงบรรดาที่ได้รับสนอง

พระบรมราชโองการ” 
ต่อมาได้มีการปรับแก้ใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้ 
“มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับ

ราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญ 

ให้ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงบรรดาที่ได้รับ

สนองพระบรมราชโองการ” 

 
 
  



๓๐๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๘๓  เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอ่ืนขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
องคมนตรีซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดให้เงินประจ าต าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนขององคมนตรี 
ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภาต้องเป็นไปตามที่
ก าหนดโดยกฎหมาย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๐๐) เพ่ือก าหนดเงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธาน 
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคสอง ได้บัญญัติท านองเดียวกันกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๙๖ วรรคสอง) เพ่ือก าหนดให้บ าเหน็จบ านาญหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรีซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 



 

หมวด ๙ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

 
ความมุ่งหมาย 

แนวความคิดเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  (Conflict of Interest) 
ได้มีอิทธิพลในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๗๕  เมื่อประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้มี
การน าหลักการป้องกันมิให้มีการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภามาบัญญัติไว้
เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๘๐ โดยหลักการดังกล่าวยังคง
ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรทุกฉบับ  แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมาย
ในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๖๕ 
และมาตรา ๒๖๖ ยังคงมีสภาพปัญหาความไม่ชัดเจนในหลายประการเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 
ซึ่งบางประเด็นได้เป็นที่ยุติแล้วโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่มีบางประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ยุติโดยยังคงมี
ข้อถกเถียงกันอยู่ 

ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้น าหลักการป้องกันมิให้
มีการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาก าหนดไว้ในหมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพ่ือบัญญัติ
สาระส าคัญในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล ในการแทรกแซงการใช้ดุลพินิจหรือกระบวนการ
ตัดสินใจของบุคคลซึ่งอยู่ในต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งน าไปใช้บังคับ
กับรัฐมนตรี และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ซึ่งจะเป็นการละเมิดต่อจริยธรรมและกฎหมาย อันจะสร้างความเสียหายให้แก่รัฐและผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศ 
 
 
  



๓๑๐ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๘๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาต้อง 

(๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับ
สัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ี
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคล 
อ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 

(๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินปี 
พระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้
บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือ
ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ
วุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่เก่ียวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะ 

ให้น า (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตร
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่ง
มิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภานั้นที่ด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้

เพ่ือแยกอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารออกจากกันมิให้ก้าว
ก่ายกันนอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่
รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ พร้อมทั้ง
ป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
และการแทรกแซงการใช้สิทธิและ
เสรีภาพของสื่อมวลชน 



๓๑๑ 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้
กระท าการตามมาตรานี้ด้วย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เว้นแต่
ในส่วนที่เกี่ยวกับ มาตรา ๑๘๔ (๔) เป็นการน าหลักการในหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มารวมบัญญัติเป็นข้อห้ามส าหรับฝ่ายการเมือง 
(ดู มาตรา ๑๘๖ ประกอบ) เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยก าหนดไว้
เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ได้มีการบัญญัติขยายให้ครอบคลุมถึงการกระท าของคู่สมรส บุตร และบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรที่
ด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระท าการดังกล่าวด้วย เนื่องจาก
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา เพราะอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย 
จึงไม่ควรอยู่ในการผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือความครอบง าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติข้อห้ามเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง
ในหน่วยงานของรัฐ การไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทาน หรือการรับเงิน หรือประโยชน์ใด ๆ 
หรือกระท าการใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ได้เพ่ิมข้ึนใหม่เก่ียวกับข้อห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ไม่ให้แทรกแซงกลไกการท าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน 

(๒) บทบัญญัติในอนุมาตรา (๑) บัญญัติไว้เพื่อก าหนดขอบเขตในการท าหน้าที่ของฝ่าย
น ิต ิบ ัญ ญ ัต ิมิ ให้ เข้าไปก้าวก่ายหรือกระท าการในฐานะเป็นฝ่ายบริหาร จึ งบัญญัติ เป็นข้อห้ามมิ ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาก็ตาม  

(๓) บทบัญญัติในอนุมาตรา (๒) บัญญัติไว้เพ่ือเป็นการป้องกันการการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์สาธารณะในขณะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยก าหนดลักษณะ
ข้อห้ามว่า ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา
ในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 



๓๑๒ 
 

ในเรื่องการถือหุ้น รัฐธรรมนูญมีความมุ่งหมายว่าในขณะด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะถือหุ้น
ในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐไม่ได้โดยมีเจตนารมณ์ไม่ประสงค์จะให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว โดยถือ เอาการรับหรือ
แทรกแซงหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นคู่สัญญา ณ ขณะที่ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาเป็นส าคัญ 

(๔) บทบัญญัติในอนุมาตรา (๓) บัญญัติไว้เพ่ือเป็นข้อห้ามในการใช้อ านาจหน้าที่ของตนเข้าไป
แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อรับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นพิเศษ แต่กรณีการรับเงิน หรือประโยชน์ใด ๆ ในธุรกิจการงานปกติ สามารถรับได้ตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ 

(๕ ) บทบัญ ญั ติ ใน อนุ ม าตรา (๔ ) เป็ นบทบัญ ญั ติ ที่ เ พ่ิ มขึ้ น ใหม่ เ พ่ื อ เป็ นข้ อห้ าม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ไม่ให้แทรกแซงกลไกการท าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน 
ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้การท าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนตกเป็นเครื่องมือหรือการแสวงหาผลประโยชน์
ทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันของหนังสือพิมพ์
และสื่อมวลชนท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ บทบัญญัตินี้บัญญัติควบคู่กับมาตรา ๙๘ (๓) ซึ่งห้ามเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น
ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนสมัครรับเลือกตั้ง 

(๖) บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นการบัญญัติยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีความแตกต่างจากบทบัญญัติเดิมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีการยกเว้นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งหมาย
จ ากัดไม่ให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่เกี่ยวกับกิจการของสภา 

(๗) บทบัญญัติในวรรคสาม เป็นการบัญญัติเพื่อระบุเพิ่มเติมว่าข้อห้ามตามอนุมาตรา (๒) 
และ (๓) น าไปใช้บังคับกับคู่สมรส บุตร และบุคคลอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในระหว่างที่บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาด้วย 
 
 
  



๓๑๓ 
 

 

บทบัญญตัิรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๘๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท าการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการ
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของ
พรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าที่
ประจ าของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

(๒) กระท าการในลักษณะที่ท าให้ตนมีส่วนร่วมในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดท าโครงการ 
ใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด าเนินการในกิจการของ
รัฐสภา 

(๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง 
เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน 
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการ
ที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

ก าหนดข้อห้ามเพ่ือป้องกันมิให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาใช้ต าแหน่งเข้าไปก้าวก่าย
แทรกแซงระบบราชการในเรื่องเก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการประจ าของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้
เงินงบประมาณหรือโครงการใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการบรรจุ 
แต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง 
เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจาก
ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือ
ของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ (มาตรา ๑๑๑) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๒๖๖)  อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมข้อห้าม
เกี่ยวกับการกระท าในลักษณะที่ท าให้บุคคลผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดท าโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยยกเว้นกรณีที่
เป็นการด าเนินการในกิจการของรัฐสภา 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยเป็นการบัญญัติข้อห้ามมิให้ใช้
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงระบบราชการในเรื่ องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการประจ าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้เงินงบประมาณหรือโครงการ



๓๑๔ 
 

ใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 

ส าหรับผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมนั้น ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลที่ไปกระท า บางกรณีได้
บัญญัติห้ามไปถึงบุคคลเหล่านั้น เช่น คู่สมรส หรือบุตร เป็นต้น ส่วนถ้าเป็นกรณีของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ใน
ความสัมพันธ์ เช่น การใช้ผู้อ่ืนไปกระท าแทน ย่อมเป็นผลประโยชน์โดยตรงเช่นกัน ส่วนตัวอย่างผลประโยชน์
ทางอ้อมที่ชัดเจน คือ กรณีที่ได้มีการเปลี่ยนวันหยุดราชการให้เป็นวันราชการ ท าให้ผู้นั้นได้ประโยชน์ในการ
ไปโอนที่ดินในวันดังกล่าวได้ 
 
  



๓๑๕ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๘๖  ให้น าความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับ
แก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการที่กฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออ านาจของรัฐมนตรี  

(๒) การกระท าตามหน้าที่และอ านาจในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะ
หรือต าแหน่งกระท าการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็น
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิ
ชอบตามที่ก าหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

ก าหนดข้อห้ามเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันมิให้
รัฐมนตรี แสวงหาประโยชน์จาก
ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง และหรือ
ของผู้อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๖๗) ซึ่งเป็นการบัญญัติข้อห้ามเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์มาใช้กับผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
บัญญัติให้น าความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เพื่อป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่
ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ของผู้อ่ืน หรือของพรรคการเมือง ทั้งนี้การก าหนดให้น าความในมาตรา ๑๘๔ 
มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วย โดยอนุโลมนั้น จะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการบริหารงานของรัฐโดยปกติ 

บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ก าหนดข้อห้ามเพ่ิมเติมส าหรับรัฐมนตรีว่าจะต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งอันเป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดย 
มิชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามท่ีก าหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีสามารถเข้าไปเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินได้ 
โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 
  



๓๑๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๘๗  รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ านวนที่กฎหมายบัญญัติ 
และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จาก
กรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่
นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ทั้งนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

รัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้น
หรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ 
มิได้ 

มาตรานี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
รัฐมนตรี และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย 

ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ของผู้เป็นรัฐมนตรี ในส่วน
ที่เก่ียวกับองค์กรธุรกิจที่รัฐมนตรีมีส่วน
ได้เสียเกี่ยวกับการเข้ารับต าแหน่ง
รัฐมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ (มาตรา ๒๐๙) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๒๖๙) ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ได้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี
ให้เป็นไปโดยสุจริตและค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นส าคัญ โดยเป็นการจ ากัด
สิทธิในการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทของรัฐมนตรีตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของ
รัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของรัฐมนตรี และต้องไม่เป็นลูกจ้าง
ซึ่งได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร โดยมิได้ค านึงว่าจะมีการท าสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่  
ทั้งนี้ เพ่ือให้รัฐมนตรีไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการใดและไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง า อิทธิพล หรืออาณัติของผู้ใด 
ซึ่งจะท าให้สามารถท าหน้าที่ได้โดยอิสระ 



๓๑๗ 
 

นอกจากนี้ ก าหนดให้รัฐมนตรีสามารถโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้นิติบุคคลเข้ามา
จัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแทนได้ โดยต้องแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันและต้องด าเนินการโอนหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยห้ามมิให้รัฐมนตรีเข้าเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่ว่าในทาง
ใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี 

บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นเป็นการน าข้อห้ามเรื่องการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทของรัฐมนตรีไปบังคับใช้กับ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี ไม่ว่าการถือหุ้นนั้นจะเป็นการถือหุ้นของตนเองโดยตรงหรือ
เป็นการถือหุ้นแทนก็ตาม รวมตลอดจนบุคคลที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ถือหุ้นแทนด้วย เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการ
ปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินของรัฐมนตรี 
 



 

หมวด ๑๐ 
ศาล 

 
ความมุ่งหมาย 

บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และอ านาจของศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง และศาลทหาร อันถือว่าองค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งปวง โดยด าเนินการ
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ซ่ึงรับกับบทบัญญัติมาตรา ๓ ที่วางหลักไว้
ตั้งแต่ในเบื้องแรกแล้วว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจอธิปไตย อัน ได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ 
อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ผ่านรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามล าดับ 

เดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ จะก าหนดให้หมวดศาล ประกอบด้วยศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้แยก 
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นอีกหมวดหนึ่ง โดยให้มีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติในหมวด ๑๑ 
 



๓๑๙ 

 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ความมุ่งหมาย 

บทบัญญัติในส่วนนี้เป็นการวางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพิพากษาคดี หน้าที่และอ านาจของศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร 
 



๓๒๐ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๘๘  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็น
อ านาจของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 

ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็ว 
เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ 
และประกันความเป็นอิสระของ 
ผู้พิพากษาและตุลาการในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว 
เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ เดิมได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓) บัญญัติว่า  “กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี 
ค าวินิจฉัยของศาลก็ดี การอื่น ๆ ซึ่งจะมีบทกฎหมายระบุไว้โดยเฉพาะก็ดี จะต้องกระท าในนามของกษัตริย์” 
และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๘) บัญญัติว่า “การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี ท่านว่าเป็นอ านาจของศาลโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องด าเนินตามกฎหมายและในนามพระมหากษัตริย์ 
และหลังจากนั้นได้บัญญัติท านองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งเป็นการยืนยันว่า พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจตุลาการซึ่งเป็นอ านาจอธิปไตยผ่านศาลตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ โดยคงไว้ซึ่งความเชื่อมโยงระหว่างศาล
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชนิติประเพณีให้มีอยู่ตลอดมา ดังเช่นที่ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับได้บัญญัติ
ให้ใช้ค าว่า “ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์” ซึ่งเป็นถ้อยค าที่มีความหมายในตัวเองว่า เป็นผู้แทนของ
พระมหากษัตริย์ และขณะเดียวกันมีนัยแสดงถึงภาระหน้าที่ของศาลที่สืบทอดมาจากอดีตในการคุ้มครองประชาชน
ให้เกิดความสงบสุขด้วยความยุติธรรมภายใต้กฎหมาย 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองเป็นการรับรองความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  ทั้งนี้ การพิจารณาคดีของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็ว 
เป็นธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง 
 
 



๓๒๑ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๘๙  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดย
พระราชบัญญัติ 

การตั้งศาลขึ้นใหม่หรือก าหนดวิธีพิจารณาเพื่อ
พิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่ง
โดยเฉพาะแทนศาลที่มีตามกฎหมายส าหรับพิจารณาพิพากษาคดี
นั้น ๆ จะกระท ามิได้ 

ในการจัดตั้งศาลต่าง ๆ ให้กระท าโดย
พระราชบัญญัติเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดตั้ง
ศาลขึ้นใหมเ่พ่ือพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งจะ
กระท ามิได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งนี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๙)  ส่วนความในวรรคสองได้บัญญัติเพ่ิมขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๘๒) และได้บัญญัติในท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยก าหนดให้การจัดตั้งศาล
ท าได้โดยพระราชบัญญัติเท่านั้น และห้ามมิให้ตั้งศาลขึ้นใหม่หรือก าหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใด
คดีหนึ่งหรือที่มีขอ้หาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีตามกฎหมายส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๒ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๙๐  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ 
ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจาก
ต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจาก
ราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

เพ่ือยืนยันพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งและให้พ้น
จากต าแหน่งของผู้พิพากษาและตุลาการ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
(มาตรา ๑๖๖ ) โดยบัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ย้าย และถอดถอนผู้พิพากษา” และบัญญัติในท านอง
เดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๕ (มาตรา ๑๐๔) และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๑๖๒) ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๑๗ (มาตรา ๒๐๘ วรรคหนึ่ง) บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาพ้นจากต าแหน่ง” 

อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติคงหลักการ
ส าคัญในพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ที่จะทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง 
เนื่องจากผู้พิพากษาและตุลาการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์  และได้เพิ่มเติมเหตุ
แห่งการพ้นจากต าแหน่งเพราะเกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงทราบ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกรณีตามสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



๓๒๓ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๙๑  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลา
การต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า 
ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์
ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะ
ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจาก
อคติท้ังปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบ
สุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

ก าหนดให้ผู้พิพากษาและตุลาการต้อง
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ใน
พระปรมาภิไธย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรก ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
(มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง) โดยบัญญัติว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่ครั ้งแรก ผู้พิพากษาต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระมหากษัตริย์  ด้วยถ้อยค าที่คณะกรรมการตุลาการเป็นผู้ก าหนด” ต่อมาภายหลังในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๕๒) ได้เพ่ิมเติมถ้อยค าที่ใช้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ในรัฐธรรมนูญ 
และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๐๑) เพื่อให้
ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 



๓๒๔ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๙๒  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ
อ านาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ให้
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธาน
ศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าส านักตุลา
การทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เป็นกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ
อ านาจระหว่างศาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งท า
หน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหา
เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจระหว่างศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๑๗ (มาตรา ๒๑๓) โดยบัญญัติว่า “ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลอ่ืน หรือ
ระหว่างศาลอ่ืนด้วยกันให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย ” และได้มีการบัญญัติท านองเดียวกันใน
รัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับ ต่อมาภายหลังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๔๘) 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๙๙) ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจวินิจฉัย
เป็นรูปแบบคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ที่เรียกว่า 
“คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล” ท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจระหว่างศาลยุติธรรมศาลปกครอง หรือศาลทหาร และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้บัญญัติเพ่ือคงหลักการดังกล่าวเช่นกัน 

ส าหรับต าแหน่งประธานศาลทหารในกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารใช้ค าว่า “หัวหน้าส านัก
ตุลาการทหาร” มีสถานะเทียบเท่าประธานศาลอ่ืนนอกจากนี้ การบัญญัติให้คณะกรรมการชี้ขาดอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาลประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม่เกินสี่คน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและความรอบคอบในการวินิจฉัย
ชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลของประธานศาลกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทั้งนี ้ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร เป็นเรื่อง
ระหว่างศาลด้วยกันที่ควรจะต้องปรึกษาหารือกัน ส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจระหว่างศาลให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 



๓๒๕ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๙๓  ให้แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการทีม่ีความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยให้มี
หัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของ
แต่ละศาล ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

ก าหนดสถานะของหน่วยธุรการในการ
บริหารงานทั่วไปของแต่ละศาล ยกเว้น
ศาลทหาร เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็น
อิสระของศาล 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๒๗๕) และบัญญัติในท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา 
๒๒๒ และมาตรา ๒๒๗) ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือให้ศาลมีหน่วยธุรการในการบริหารงานทั่วไปสนับสนุนการด าเนินงาน
ของศาลที่เป็นอิสระ ส่วนหน่วยงานธุรการของศาลจะประกอบด้วยส่วนงานใด ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ส าหรับการก าหนดระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนของศาลยุติธรรมและศาลปกครองเป็นการเฉพาะ
ตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัติแยกต่างหากจากข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือประกันความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของศาล 
 
 
 



๓๒๖ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ศาลยุติธรรม 

 
ความมุ่งหมาย 

ส่วนที่ ๒ นี้ ก าหนดให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอื่น นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองในศาลฎีกาโดยมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  และได้ก าหนด
หลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษา โดยให้การบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรมเป็นอิสระและปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์กรอื่น 



๓๒๗ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๙๔  ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีท้ังปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้
อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน 

การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาล
ยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ก าหนดหน้าที่ อ านาจ การจัดตั้ง วิธี
พิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาล
ยุติธรรม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติท านองเดียวกันดังที่เคยบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๗๑) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๑๘) 
บัญญัตใิห้ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาคดพิีพากษาคดทีั้งปวงที่ไม่อยู่ในอ านาจศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลอ่ืน 
 
 
 



๓๒๘ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๙๕  ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วย 
ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา 
ศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยให้เลือกเป็นรายคดี 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษา 

การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตาม
วรรคสี่ ให้ด าเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกาซ่ึงประกอบด้วยผู้
พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซ่ึงไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน 
และได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจ านวนเก้าคน โดยให้
เลือกเป็นรายคดี  และเมื่อองค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัย
แล้ว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ก าหนดให้มีแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
เพ่ือพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งระดับสูง 
ให้เกิดความรวดเร็ว 



๓๒๙ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

ทางการเมืองมีค าพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง หรือค าพิพากษา
นั้นมีผลให้ผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่
หรือไม่ ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษา 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่ และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้า ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๗๒ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๐๘ ) และได้บัญญัติท านองเดียวกันใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๒๗๘) ซึ่งเป็นการ
ก าหนดให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะ 
เพื่อมุ่งให้เกิดผลในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและรวดเร็ว  ทั้งนี้ บทบัญญัติแห่งมาตรานี้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมเติมหลักการใหม่ โดยได้เปิดโอกาสให้โจทก์และ
จ าเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ
ได้ก าหนดรูปแบบการพิจารณาอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
รวมทั้งการจัดตั้งองค์คณะของศาลฎีกาเพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอุทธรณ์แทนที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

(๒) องค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้
ก าหนดว่า ต้องเป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่ง
เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา  ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในการคัดเลือก
ก าหนดองค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี แต่จ านวนองค์คณะผู้พิพากษาต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน
ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
โดยให้เลือกเป็นรายคดี โดยมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนองค์คณะผู้พิพากษาแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ 
ที่ก าหนดไว้เป็นจ านวนแน่นอน คือ เก้าคน แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปิดให้
สามารถตรากฎหมายก าหนดองค์คณะได้ตามความเหมาะสมซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน เพ่ือให้
สามารถก าหนดจ านวนองค์คณะให้เหมาะสมกับลักษณะแห่งคดีได้ 



๓๓๐ 

การที่ก าหนดให้เลือกองค์คณะผู้พิพากษาเป็นรายคดีนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม 
และอ านวยความสะดวกในการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ส าหรับความว่า “ผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา” บัญญัติขึ้น
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาก็มีสิทธิร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีได้ แต่ต้องเป็น
ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งไม่ผู้ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกามาก่อน  

(๓) “คดตีามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ” ที่อยู่ในอ านาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หมายถึง 

๑) คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และรวมถึงตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท า
ความผิดดังกล่าว (มาตรา ๒๓๔ (๑) และมาตรา ๒๓๕ (๒)) 

๒) คดีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  (มาตรา ๒๓๖ และ
มาตรา ๒๓๗ (๓)) 

๓) คดีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนา
ไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน (มาตรา ๒๓๔ (๓) และมาตรา ๒๓๕ วรรคเจ็ด)  

(๔) ก าหนดให้วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นระบบไต่สวน และเป็นไป
โดยรวดเร็ว เพื่อให้เหมาะสมผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากกว่าบุคคลทั่วไป และเพ่ือให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๕) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่โดยก าหนดให้การ
อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษา และการวินิจฉัย
อุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้ด าเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกาจ านวนเก้าคนเพ่ือพิจารณาอุทธรณ์นั้น 
เป็นการท าหน้าที่แทนที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยให้ถือว่าการพิจารณาขององค์คณะของศาลฎีกาเป็นการพิจารณา
อุทธรณ์ในนามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

ส าหรับองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาในการวินิจฉัยอุทธรณ์คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ได้ปรับให้จ านวนองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาที่พิจารณาในชั้นอุทธรณ์แตกต่างกับองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกา



๓๓๑ 

พิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในชั้นต้น โดยให้มีจ านวนเก้าคน และต้องเป็นผู้พิพากษา
ในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และต้องไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะตั้ง
องค์คณะขึ้นมาพิจารณาอุทธรณ์ โดยกระท าการในนามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยให้เลือกเป็นรายคดี และเมื่อ
องค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

นอกจากนี้ สิทธิของคู่ความในการยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา อุทธรณ์ได้ทั้งปัญหาข้อกฎหมายและ
ปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกับในนานาประเทศ และสอดคล้องต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ทั้งนี้ในมาตรานี้ไม่ได้จ ากัดอนุญาตเฉพาะผู้ต้องค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งอาจท าให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ ที่จะมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเท่านั้น แต่ได้เปิดกว้างให้สิทธิคู่ความสามารถอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง โดยไม่จ าเป็นต้องมี
พยานหลักฐานใหม่ซึ่งอาจท าให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ ซึ่งแตกต่างจากหลักการเดิมตามที่เคย
บัญญัติไว้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
อุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 



๓๓๒ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๙๖  การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้
พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ และด าเนินการโดย
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยประธานศาล
ฎีกาเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลา
การในแต่ละชั้นศาล และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการตุลาการ บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกิน
สองคน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรม  

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้คงหลักการการก าหนดให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพ่ือการบริหารงาน
บุคคลของศาลยุติธรรม ดังที่เคยมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้วางหลักการเพ่ือรับรองคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมถือได้ว่าเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
แล้วไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นคณะกรรมการที่ท าหน้าที่แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง 
และด าเนินการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีความเป็นอิสระและปราศจากการ
แทรกแซงจากองคก์รใด 

ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ การรับรองความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล ก าหนดไว้แต่เพียงว่าการแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมพ้นจากต าแหน่ง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการก่อน โดยมิได้ก าหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการ หากแต่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ต่อมาใน รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีบทบัญญัติ
ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการของศาลยุติธรรมขึ้น โดยนอกจากจะก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการในทุกชั้นศาลตามจ านวนที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว ยังก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอก ที่วุฒิสภาเป็นผู้เลือกอีกสองคนด้วย โดยมีเหตุผลเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับฝ่ายนิติบัญญัติ
ซึ่งมีฐานะเปน็ผู้แทนปวงชนชาวไทย 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังคงหลักการคุ้มครองความเป็นอิสระ
ของตุลาการศาลยุติธรรมไว้เช่นเดิม แต่มิได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการไว้ คงก าหนดให้



๓๓๓ 

ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล ที่ได้รับเลือก
จากข้าราชการตุลาการ โดยมิได้ก าหนดจ านวนไว้ในรัฐธรรมนูญ หากแต่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายจะได้บัญญัติต่อไป 
ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการนั้น ยังคงให้มีอยู่จ านวนไม่เกินสองคน โดยให้
ข้าราชการตุลาการเป็นผู้เลือก การก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ก็เพ่ือให้คณะกรรมการตุลาการ
มีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ
มาก่อนด้วย 

ส าหรับองค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายในนั้น รัฐธรรมนูญมิได้แยกว่า
จะต้องมาจากศาลใดเป็นจ านวนเท่าใด คงมีเงื่อนไขแต่เพียงว่าผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการตุลาการ
ในแต่ละชั้นศาล และผู้เลือกต้องเป็นข้าราชการตุลาการ โดยนัยดังกล่าว ผู้ใดเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล 
ย่อมมีสิทธิได้รับเลือก และเมื่อเป็นข้าราชการตุลาการย่อมมีสิทธิที่จะเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้บัญญัติ
ต่อไป แต่กฎหมายดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขให้ข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาลบางประเภทเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ
ได้รับเลือกหรือก าหนดให้ข้าราชการตุลาการบางประเภทจึงจะมีสิทธิเลือก อาจเป็นการเลือกป ฏิบัติและ
ขัดรัฐธรรมนูญได้ 
 



๓๓๔ 

 

ส่วนที่ ๓ 
ศาลปกครอง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติในส่วนที่ ๓ นี้ ก าหนดให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทาง
ปกครองซ่ึงไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระ 
 



๓๓๕ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๙๗  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตาม
กฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง  ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น 
อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการ

วินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตาม
รัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ 

การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาล
ปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ก าหนดอ านาจของศาลปกครอง และชั้น
ของศาล 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ (มาตรา ๑๙๕) โดยบัญญัติว่า ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา 
๒๗๖) ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดลักษณะคดีปกครองไว้ให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ และได้บัญญัติท านอง
เดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐(มาตรา ๒๒๓)  แต่อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติแตกต่างจากเดิม คือ ไม่ได้บัญญัติรายละเอียดของคดี
ปกครองไว้ในรัฐธรรมนูญ คงบัญญัติเพียงหลักส าคัญของคดีปกครองไว้ว่า “คดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้
อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง” ส่วนรายละเอียดให้ไป
บัญญัติในกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวขึ้น 

นอกจากนี้ ได้จ ากัดอ านาจศาลปกครองมิให้ก้าวล่วงไปยังการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระ 
เฉพาะที่เป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระต่าง ๆ เป็นไปโดยอิสระ
อย่างแท้จริง ในการก าหนดชั้นของศาลปกครองนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติว่าอาจมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้  
แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ตัดความส่วนนี้ออก เพราะเห็นว่าการมีศาลปกครอง



๓๓๖ 

สองระดับน่าจะเป็นการเหมาะสมแล้ว มิฉะนั้นจะท าให้คดีปกครองมีขั้นตอนยืดยาวออกไปอีกอันอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินได้ 
 



๓๓๗ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๙๘  การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการ
ศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ และด าเนินการโดย
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาล
ปกครองสูงสุดเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลา
การในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ
ในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการ
ตุลาการศาลปกครอง  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลของศาล
ปกครองด าเนินการ โดยรูปแบบ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เหมาะสม เพื่อความเป็นอิสระ  ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้คงหลักการการก าหนดให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองเพ่ือการบริหารงาน
บุคคลของศาลปกครอง ดังที่เคยมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๗๙) 
และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๒๖) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการเพื่อรับรองคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองถือได้ว่าเป็นหลักประกัน
ความเป็นอิสระของตุลาการศาลปกครองไว้ในรัฐธรรมนูญ 

เดิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง โดยนอกจากจะ
ก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามจ านวนที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว 
ยังก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่วุฒิสภาเป็นผู้เลือกอีกสองคนและจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคนด้วย 
ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังคงหลักการคุ้มครองความเป็นอิสระของตุลาการ
ศาลปกครองไว้เช่นเดิม แต่มิได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไว้ โดยบัญญัติหลักการ
ไว้ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน และให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการ
ตุลาการศาลปกครอง โดยมิได้ก าหนดจ านวนไว้ในรัฐธรรมนูญ หากแต่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป 
ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองนั้น ยังคงให้มีอยู่จ านวนไม่เกินสองคน 
โดยให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครองเป็นผู้เลือก การก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ก็เพ่ือให้
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็น
หรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการศาลปกครองมาก่อนด้วย 



๓๓๘ 

 

ส่วนที่ ๔ 
ศาลทหาร 

 
ความมุ่งหมาย 

บทบัญญัติในส่วนที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพ่ือให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระท า
ความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหารและคดีอ่ืน 
 



๓๓๙ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๑๙๙  ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาที่ผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหาร
และคดีอ่ืน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาล
ทหาร ตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เพ่ือก าหนดอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี 
และการด าเนินการต่าง ๆ ของศาลทหาร 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
(มาตรา ๒๑๑) และบัญญัติในท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อบัญญัติอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี 
และการด าเนินการต่าง ๆ ของศาลทหาร โดยก าหนดให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระท า
ความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหารและคดีอื่น โดยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้เพิ่มเติมความในวรรคสอง
เรื่องการจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลทหารให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ เรื่องการ
จัดตั้งวิธีพิจารณาคดีและการด าเนินงานของศาลทหารตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจาก
ต าแหน่งในวรรคสอง มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ แล้ว ศาลทหารมีศาลชั้นต้น 
ศาลทหารกลางเทียบได้กับศาลอุทธรณ์ และศาลทหารสูงสุดเทียบได้กับศาลฎีกา 
 
 



๓๔๐ 
 

 

หมวด ๑๑ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
ความมุ่งหมาย 

นับแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี ๒๔๗๕ ได้มีบทบัญญัติเป็นที่ชัดเจนว่า บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใดมีข้อความแย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นเป็นโมฆะ แต่มิได้มีบทบัญญัติก าหนดให้
องค์กรใดเป็นผู้วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คงมีแต่บทบัญญัติให้สภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญ โดยอาจจะเข้าใจว่าเมื่อมีปัญหาว่า
กฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ย่อมอยู่ในอ านาจของสภาผู้แทนราษฎรที่จะตีความรัฐธรรมนูญได้ ต่อมา
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง รัฐบาลไทยถูกบังคับให้ลงโทษผู้กระท าการเป็นอาชญากรสงคราม รัฐบาลจึง
ด าเนินการตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ให้เอาโทษแก่ผู้ที่มีการกระท าท่ีตามกฎหมายนั้น
ถือว่าเป็นอาชญากรสงคราม ไม่ว่าการกระท านั้นจะกระท าขึ้นก่อนหรือหลังจากท่ีกฎหมายนี้ใช้บังคับก็ตามและ
มีการน าผู้ต้องหาฟ้องเป็นจ าเลยต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑/๒๔๘๙ วินิจฉัยว่าศาลฎีกา
มีอ านาจในการตีความรัฐธรรมนูญได้ และได้วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามเฉพาะที่บัญญัติ
ย้อนหลังขัดต่อรัฐธรรมนูญและตกเป็นโมฆะ ต่อมาจึงเริ่มเกิดแนวคิดที่จะบัญญัติให้อ านาจในการวินิจฉัยว่า
กฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญพ้นออกมาจากศาลยุติธรรม โดยในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ได้แยกการตีความรัฐธรรมนูญออกเป็น ๒ ส่วน  ส่วนแรก ได้แก่การตีความรัฐธรรมนูญ 
ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของรัฐสภา โดยในการตีความดังกล่าวจะต้องได้คะแนนเสียงไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกของทั ้งสองสภา  ส่วนที ่สองว่าด้วยการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดย
ก าหนดให้เป็นอ านาจขององค์กรที่ ต้ังขึ้นใหม่ เรียกว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐสภาแต่งตั้ง เป็นประธานตุลาการคนหนึ่ง และตุลาการอีกสิบสี่คน ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๖๘) ได้บัญญัติองค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้เปลี่ยนใหม่เป็น
ประกอบด้วย ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทน ประธานศาลฎีกา อธิบดีศาลอุทธรณ์ อธิบดีกรมอัยการ 
และบุคคลอ่ืนอีกสี่คนที่รัฐสภาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในทางกฎหมาย โดยมีประธานวุฒิสภาเป็นประธานตุลาการ
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างท านองนี้ได้ใช้มาจนสิ้นสุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ต่อมา
ในปี ๒๕๔๐ ได้มีแนวคิดที่จะให้องค์กรที่มีอ านาจในการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
เป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยเด็ดขาด จึงได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง องค์ประกอบ อ านาจ หน้าที่ ตลอดจนวิธีพิจารณาขององค์กรที่ท าหน้าที่ประกันสถานะความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเสียใหม่โดยให้อยู่ในรูปแบบ “ศาล” เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจะบัญญัติ
เป็นส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยรวมไว้ในหมวดเดียวกับศาล 

 



๓๔๑ 
 

ทั้งนี้ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมี
ฐานะเป็นศาล แต่เป็นศาลพิเศษ ที่ไม่ควรถือว่าเป็นศาลที่มีศักดิ์ และฐานะรองจากศาลอื่น และเพ่ือมิให้มี
ผู้น าไปจัดล าดับตามเลขที่ของ “ส่วน”  จึงได้แยกศาลรัฐธรรมนูญมาบัญญัติไว้เป็นอีกหมวดหนึ่งต่างหากจาก
ศาลทั่วไป การก าหนดที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มี
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่สูงกว่าที่ เคยก าหนดในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
องค์ประกอบที่เข้มขึ้นและมีความส าคัญมากกว่าเดิมซึ่งจ าเป็นต่อการท าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ และเพ่ือให้ได้ผู้มีความรู้และประสบการณ์อย่างสูงจากศาลยุติธรรมและอัยการ จึง
ได้ขยายอายุให้ด ารงต าแหน่งได้จนถึงอายุเจ็ดสิบห้าปี โดยต้องสมัครเสียก่อนอายุครบหกสิบแปดปี 

อย่างไรก็ดี นับแต่ได้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญได้แสดง
บทบาทในการวินิจฉัยปัญหาที่ส าคัญต่อบ้านเมืองเป็นจ านวนมาก และเนื่องจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
มีผลเป็นที่สุด ไม่อาจมีการอุทธรณ์โต้แย้งค าวินิจฉัยต่อไปได้ บทบาทและความรับผิดชอบของตุลาการแต่ละ
ท่านจึงมีความส าคัญอย่างมาก ยิ่งเป็นค าวินิจฉัยที่กระทบต่อส่วนได้เสียของกลุ่มการเมืองหรือสังคมส่วนรวม 
เสียงวิพากษ์วิจารณ์เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาในทางหนึ่งทางใดก็มักถูกยกเป็นประเด็นทางการเมือง ถึง
ขนาดมีการกล่าวหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่เป็นกลาง และเรียกร้องให้ยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนี้ ในการวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายย่อมส่งผลกระทบต่อ
การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหาร ไม่มากก็น้อย เนื่องจากการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญเป็น
การก้าวล่วงเข้าไปกระทบกับความมีอยู่ของหลักเกณฑ์ไปในทางหนึ่งทางใด ไม่ว่าจะเป็นไปในทางขยายหรือ
ลด หรือเปลี่ยนแปลงผลผูกพันทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร ครั้นจะให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติตีความรัฐธรรมนูญเอาเองเมื่อมีการโต้แย้งว่าร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติจัดท าขึ้นเอง จะ
ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือได้เพราะเป็นผู้ร่างกฎหมายนั้นเอง และการจะให้ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเป็นผู้
ตีความว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็จะท าให้รัฐธรรมนูญมีฐานะไม่ต่างจากหลักเกณฑ์
ทั่วไป ไม่ใช่กฎหมายสูงสุด 

ด้วยเหตุนี้ จึงให้คงมีศาลรัฐธรรมนูญเหมือนเช่นรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับที่ผ่านมา เพียงแต่เมื่อ
ค านึงถึงบทบาทที่ส าคัญของศาลรัฐธรรมนูญจึงได้มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญให้ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สูงขึ้นกว่าที่เคยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเดิม เพ่ือให้เป็น
หลักประกันว่าจะได้บุคคลที่มีคุณธรรม ความกล้าหาญ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และมีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง 

  



๓๔๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๐๐  ศาลรัฐธรรมนญูประกอบด้วยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจาก
บุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับ
คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสามคน 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับ
คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ านวนสองคน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหา
จากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยัง
มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์
ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ านวน
หนึ่งคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคย
รับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบเท่า หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี จ านวนสองคน 

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ตาม (๑) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี  ในกรณี
จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศ 
ลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือ
น้อยกว่าสองปีมิได้ 

ก าหนดองค์ประกอบ และคุณลักษณะ
และท่ีมาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 



๓๔๓ 
 

ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
จ านวนเก้าคน ซึ่งเป็นจ านวนเดิมตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้สูงขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หน้าที่และอ านาจที่เพ่ิมขึ้นและเกิดความเชื่อมั่นในความรู้และประสบการณ์แก่สังคมยิ่งขึ้น โดยมีความมุ่งหมาย
ให้มีการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
โดยก าหนดจ านวนและคุณสมบัติจากผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอ่ืนด้วย 

(๒) การคัดเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกามาด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวน
สามคน ตามความในอนุมาตรา (๑) ได้วางหลักส าคัญใหม่ในการพิจารณาว่าผู้พิพากษาคนใดจะได้รับการ
คัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คือ ๑) ในขณะได้รับการคัดเลือกต้องด ารงต าแหน่งเป็นผู้พิพากษา
ในศาลฎีกา และ ๒) ต้องด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  ทั้งนี้ ค าว่า  
“ผู้พิพากษา” นั้น หมายรวมถึงผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาซ่ึงมีคุณสมบัติดังกล่าวด้วย 

อย่างไรก็ตาม โดยที่ค านึงว่าอาจมี กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่สามารถคัดเลือก 
ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
เพื่อคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) ได้  จึงได้วางหลักไว้ในวรรคสองว่าให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
เลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือคง
หลักการในเรื่ององค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจาก
ผู้พิพากษาในศาลฎีกา 

(๓) การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๐ (๓) และ (๔) จากผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ที่เคย
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ ในสาขานิติศาสตร์จ านวนหนึ่งคน สาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์จ านวนหนึ่งคน 
มีความหมายดังนี้ 

๑) ความว่า “ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” หมายถึง 
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งต้องได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่
มีผลงานผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ การที่ก าหนดคุณสมบัติทางวิชาการสูง
ถึงระดับศาสตราจารย์ เนื่องจากการที่จะด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ได้นั้น บุคคลนั้นย่อมมีการศึกษา
กว้างขวางลึกซึ้ง คิดค้น วิจัยทางวิชาการ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
สั่งสมประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 



๓๔๔ 
 

๒) ความหมายของการมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ มิได้หมายถึงเพียงการที่
บุคคลดังกล่าวยังคงแสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาที่เคยได้รับต าแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะ
การผลิตงานเขียนต ารา งานวิจัย หรือบทความ แต่ยังเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่ ยังด าเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในทางวิชาการสาขานั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์หรือเป็น
วิทยากรบรรยายในสาขาที่เคยได้รับต าแหน่งทางวิชาการในงานสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ หรือผลงานวิชาการที่เคยสร้างสรรค์มานั้นยังได้รับการยอมรับ ตีพิมพ์ หรืออ้างอิงอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ 

(๔) ความในอนุมาตรา (๕) ก าหนดให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องรับหรือเคย
รับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการ
สูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน โดยมุ่งหมายให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ก าหนดว่าต้องรับหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ส่วนราชการนั้นจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้ท าหน้าที่
บริหารส่วนราชการนั้นอย่างแท้จริง เช่น ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัด หรือเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่น ซึ่งแม้จะมีระดับต าแหน่งเทียบได้ระดับเดียวกับอธิบดี แต่มิได้เป็นหัวหน้าส่วนราชการนั้น 
เช่นรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการเทียบได้กับปลัดกระทรวง และรองหัวหน้าส่วนราชการนั้น
มีระดับต าแหน่งเทียบได้กับอธิบดี  เช่น รองปลัดกระทรวง รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้
ไม่ถือว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากับอธิบดี เพราะมิได้เป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ 

การที่ก าหนดให้ต้องมีฐานะอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า โดยมุ่งเน้นความเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ เนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบังคับบัญชา
และบริหารงาน บริหารบุคคล และบริหารงบประมาณ ในระดับไม่ต่ ากว่าอธิบดีมาแล้วตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ ย่อมท าให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมทั้งเชื่อได้ว่า
ในเวลาใช้อ านาจในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการขององค์กรอิสระแล้ว จะท าให้ค านึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ รอบด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ส าหรับความที่ว่า “ต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี” นั้น การนับ
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งต่อเนื่องหรือติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี แต่สามารถนับ
ระยะเวลาที่ไมต่่อเนื่องมารวมกันได ้
 
 
 



๓๔๕ 
 

นอกจากนี้ เมื่อใช้ความว่า “หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า” ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งรองหัวหน้า
ส่วนราชการ จึงไม่อยู่ในความหมายของความว่า “หัวหน้าส่วนราชการ” ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี้ 
กรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยจึงมี
คุณสมบัติตามความใน (๕) ของมาตรา ๒๐๐  แต่ส าหรับต าแหน่งรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ข้าราชการ
พลเรือนผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งระดับ ๑๑ หรือศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ ไม่ใช่ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการจึงไม่ถือเป็น
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้เป็นต้น 

(๕) วรรคสาม ความว่า “...ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศ
ลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้” หมายความว่าในกรณีที่
คณะกรรมการสรรหาไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ใน
วรรคหนึ่ง หรือผู้พิพากษาในศาลฎีกาตามวรรคสอง อาจจ าเป็นต้องลดระยะเวลาคุณสมบัติการด ารงต าแหน่ง
เหลือเพียงสองปี โดยคณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบเป็นกรณี ๆ ไป 
 
 
 
 
  



๓๔๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๐๑  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีใน

วันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕ ) มี สุ ขภ าพที่ ส ามารถปฏิบั ติหน้ าที่ ได้ อย่ างมี

ประสิทธิภาพ 

ก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ได้ก าหนดคุณสมบัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสูงขึ้นกว่าที่ได้เคยบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ บทบัญญัติในอนุมาตรา (๒) เป็นการก าหนดคุณสมบัติใหม่ว่าตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัคร
เข้ารับการสรรหา เพ่ือให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง และอัยการ ซึ่งเป็นนักกฎหมายที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้น การก าหนด
อายุแรกเข้าด ารงต าแหน่งไว้ที่ไม่ถึงหกสิบแปดปี เพ่ือให้ครอบคลุมถึงผู้พิพากษาอาวุโสที่ยังมีอายุราชการ
อีกอย่างน้อยสองปีมีแรงจูงใจที่ไปสมัครรับการคัดเลือก ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๒๐๘ (๔) ที่ขยายอายุของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องพ้นจากต าแหน่งจากเดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ บัญญัติไว้เจ็ดสิบปีเป็นสูงสุด
ที่เจ็ดสิบห้าปีเพื่อให้มีตัวเลือกมากขึ้น นอกจากนี้ บทบัญญัติในอนุมาตรา (๕) ยังได้ก าหนดให้สุขภาพ
เป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 
 
  



๓๔๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๐๒  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 

(๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘) 

(๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนของ
พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

(๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๘) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือ
องค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือ
เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

(๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  
(๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ก าหนดลักษณะต้องห้ามของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ ได้ก าหนดลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้น และสูงกว่า
ที่เคยได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ เพื่อให้สอดคล้องผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติลักษณะต้องห้ามที่ส าคัญประการหนึ่ง 
ซึ ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ อื่น ๆ กล่าวคือ การเป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู ้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระใดมาก่อน จะไม่สามารถด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อีก เพ่ือป้องกันมิให้



๓๔๘ 
 

บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอาศัยความได้เปรียบและเพ่ือขจัดการมีส่วนได้ส่วน
เสีย และการขัดกันแห่งผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรดังกล่าวมาเป็นประโยชน์ในการได้รับ
การคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้  เพ่ือให้ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญสามารถท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
 
 
 
  



๓๔๙ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๐๓  เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๒๐๑ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ และไม่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) 
หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วย
ธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ได้รับ
การคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สุด 

ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ
เพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญใน
การปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของ
สังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา 
ด าเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้อง
ได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น 

ก าหนดองค์ประกอบ หน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการสรรหาผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 



๓๕๐ 
 

ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดองค์ประกอบของกรรมการสรรหา ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน
ทีเ่ป็นองค์อ านาจของประเทศซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และเพ่ือให้ทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
จึงก าหนดให้คณะกรรมการในองค์กรอิสระแต่งตั้งคัดเลือกผู้แทนซึ่งไม่ใช่องค์กรของตนเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหา 
ทั้งนี้ ยกเว้นฝ่ายบริหาร เนื่องจากองค์กรเหล่านี้จะเป็นหลักในการควบคุมตรวจสอบการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 
จึงไม่ควรให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย 

ส่วนความในวรรคสามเป็นการก าหนดให้ชัดเจนขึ้นในรัฐธรรมนูญว่า ให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากเดิมส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมาอยู่ก่อนแล้ว และผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วย ซึ่งจะท าให้เกิดความต่อเนื่องในการท างาน 

ส าหรับการด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่ว่า
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระทุกองค์กร ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมามักมีข้อโต้แย้งเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และน าไปฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้องเดินหน้า
ต่อไปไม่ได้ จึงก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และให้เป็นที่สุด โดยไม่ต้องไปฟ้องศาล และท าให้
กระบวนการสรรหาสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการส าคัญ
ในการพิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องพิจารณาจากบุคคล
ซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม  ทั้งนี้ ค าว่า “กล้าหาญ” มุ่งหมายให้บุคคลที่จะเข้ามาท าหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องท า
หน้าที่ด้วยความเชื่อมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เด็ดขาด กล้าตัดสินใจบนพ้ืนฐานแห่งความสุจริต โดยปราศจาก
ภยาคติทั้งปวง 

ส าหรับความว่า “... โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาสรรหา
จากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น ” หมายถึง วิธีการ
ด าเนินการสรรหานั้น นอกเหนือจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหามีอ านาจที่จะไปคัดสรร
หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม แต่มิได้
ยื่นสมัคร 



๓๕๑ 
 

ส่วนความที่ว่า “ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคล
ซึ่งมีความรับผิดชอบสูง....” นั้น มุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการใช้วิธีการในการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน มากกว่าที่จะใช้วิธีลงคะแนนโดยไม่ปรึกษาหารือกันเลย และที่เน้น “บุคคลซึ่งมีความ
รับผิดชอบสูง” ก็เพ่ือให้คัดสรรบุคคลที่เสียสละ ทุ่มเท ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ใช่ท างาน
เฉพาะในเวลาที่นัดประชุมกันเท่านั้น 
 
 
 
  



๓๕๒ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๐๔  ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหา
หรือคัดเลอืกรายใด ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทน
ผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 

เมื่อผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาแล้ว ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาล
รัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ก าหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือ 
สรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้อง
ได้รับเห็นชอบจากวุฒิสภา 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ โดยเมื่อผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วให้เลือกกันเอง
เป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบและให้ประธานวุฒิสภาลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต่อไป 

ส่วนกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกนั้น รัฐธรรมนูญ
แห ่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติแตกต่างจากที่ เคยบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๐๖) ที่เดิมเคยก าหนดว่า “ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบ
ในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือให้ด าเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วย
กับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภาน าความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่..”  
 



๓๕๓ 
 

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติใหม่ในวรรคสองแห่งมาตรานี้ว่า ในกรณี
ที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
  



๓๕๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๐๕  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ยังมิได้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๒๐๒ (๖) (๗) หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู่ ต้อง
แสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๐๒ 
(๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธาน
วุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความ
กราบบังคมทูลตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสี่  ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐาน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้
ด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่ 

ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญแสดงหลักฐานว่าได้ลาออก
หรือเลิกประกอบวิชาชีพก่อนที่ประธาน
วุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้ง 

 
ค าอธิบายประกอบ 
บทบัญญัตินี้ก าหนดให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณี

ยังไม่พ้นจากต าแหน่ง กล่าวคือ 
(๑) ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๒) พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๔) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพต่อประธานวุฒิสภา ภายในเวลาที่

ประธานวุฒิสภาก าหนด ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้
ด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่ 
 
 
  



๓๕๕ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๐๖  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
มาตรา ๒๐๔ ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ านวนไม่น้อย
กว่าเจ็ดคน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดย
ไม่ต้องรอให้มผีู้ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน และเมื่อโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้น ให้ถือว่า
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ 

ก าหนดจ านวนขั้นต่ าของตุลาการที่ท า
หน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน รวมทั้งให้เลือก
กันเองเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ 
แม้ยังไม่มีตุลาการครบเก้าคน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ก าหนดให้กรณีมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแล้ว ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจไปพลางก่อน การที่ก าหนดจ านวนไว้เจ็ดคนนั้น เนื่องจากจ านวนดังกล่าว
เป็นองค์คณะที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการนั่งพิจารณาและท าค าวินิจฉัยได้ตามมาตรา ๒๑๑ และเมื่อโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ 
 
 
 
  



๓๕๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๐๗  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และให้ด ารงต าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เดิมได้บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๕๙) และได้บัญญัติท านองเดียวกันใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๐๘) โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งไว้
เก้าปี แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนแปลงใหม่โดยก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้เจ็ดปี และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งระยะเวลาเจ็ดปี น่าจะเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็มีเวลาเพียงพอที่เอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร  เป็นการ
เปิดโอกาสให้สามารถเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  อันจะน าความคิดและ
ทัศนคติใหม่เข้ามาในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพลวัตรของสังคม 
 
 
 
  



๓๕๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๐๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

(๖) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓๕  
วรรคสาม 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ให้พ้น
จากต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย 

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน 

ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้น
จากต าแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ เป็นผูว้ินิจฉัย ค าวินิจฉยัของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา และการ
วินิจฉัยตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

ก าหนดเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนอกเหนือการ
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยเมื่อมีเหตุต้อง
วินิจฉัยกรณี (๑) หรือ (๓)  
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ 

 
 
 
 



๓๕๘ 
 

ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่เพ่ิมข้ึนใหม่จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ 

(๑) ความในอนุมาตรา (๔) เป็นบทบัญญัติที่ขยายอายุของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งจากเดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ บัญญัติไว้เจ็ดสิบปีเป็นสูงสุดอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 

(๒) ความในอนุมาตรา (๕) เป็นบทบัญญัติใหม่ก าหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาล
รัฐธรรมนูญมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

(๓) ความในอนุมาตรา (๖) เป็นบทบัญญัติใหม่ก าหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่ า
ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องค าพิพากษานั้นพ้นจาก
ต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่
ในวรรคสอง บัญญัติให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ให้พ้นต าแหน่งตุลาการด้วย เนื่องจาก
ต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นต าแหน่งที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นการเฉพาะ และเพ่ือมิให้ 
มีการสลับต าแหน่งระหว่างประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งได้ก าหนดให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งแทน เพ่ือให้มีการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตามอนุมาตรา (๑) หรืออนุมาตรา (๓) หรือไม่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักเกณฑ์ใหม่โดยให้อ านาจคณะกรรมการสรรหา
เป็นผู ้ว ินิจฉัย ทั ้งนี ้ รายละเอียดต่าง ๆ หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
  



๓๕๙ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๐๙  ในระหว่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าท่ี
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีมีตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน 

ในกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้น
ต าแหน่งก่อนวาระและมีตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญเหลืออยู่อย่างน้อยเจ็ดคน
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่อง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
แม้จะยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่
เหลืออยู่อย่างน้อยเจ็ดคนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพ่ือให้ครบองค์คณะ 

อนึ่ง กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีจ านวนเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๑๔  (ดคู าอธิบายประกอบในมาตรา ๒๑๔) 
 
 
 
  



๓๖๐ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๑๐  ศาลรัฐธรรมนญูมีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายหรือร่างกฎหมาย 

(๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กร
อิสระ 

(๓) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
การยื่นค าร้องและเงื่อนไขการยื่นค าร้อง การพิจารณา

วินิจฉัย การท าค าวินิจฉัย และการด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ 
นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 

ให้น าความในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ 
และมาตรา ๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

ก าหนดหน้าที่และอ านาจศาล
รัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของกระบวนการพิจารณา
วินิจฉัยคดีและการด าเนินงานของศาล
รัฐธรรมนูญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญไว้กว้างขวางมากกว่าที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะในหมวดหน้าที่ของรัฐและหมวด
แนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งประชาชนสามารถฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด นอกจากนั้น ยังได้ให้อ านาจศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยหน้าที่และอ านาจระหว่างองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญได้ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้น  

(๒) การก าหนดหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย หมายถึง 

๑) กรณีกฎหมายประกาศใช้บังคับแล้ว ได้แก่ 
๑.๑) กรณีที่ศาลจะใช้กฎหมายบังคับแก่คดีใด หากมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนูญ ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่กรณีโต้แย้ง ให้ศาลส่งความเห็นดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย 
(มาตรา ๒๑๒)  



๓๖๑ 
 

๑.๒) ในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา
๒๓๑ (๑)) 

๒) กรณีก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้บังคับมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ได้แก่กรณี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือนายกรัฐมนตรี
เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๔๘ ) 
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๘๑) 

๓) กรณีการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมของ
สภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา  ร่างข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ที่จะประกาศใช้
บังคับมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๔๙) 

๔) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก าหนดมิให้ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓) 

(๓) บทบัญญัติในอนุมาตรา (๒) เป็นบทบัญญัติที่แตกต่างจากเดิมในเรื่องการก าหนดหน้าที่
และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ เพ่ือแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกมากขึ้น  โดยให้มีอ านาจวินิจฉัยได้
แม้กรณีเกิดข้อสงสัยในหน้าที่และอ านาจระหว่างองค์กร 

(๔) บทบัญญัติในอนุมาตรา (๓) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ 
๑) การพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ 

มีส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย (ตามมาตรา ๑๔๔) 
๒) การพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

สิ้นสุดลง (ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๔๔) 
๓) การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของคณะรัฐมนตรีและความเป็น

รัฐมนตรีสิ้นสุดลง (ตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๗๐) 
๔) การพิจารณาวินิจฉัยหนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่ 

(ตามมาตรา ๑๗๘) 
๕) การพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติมีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ

หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ (ตามมาตรา ๑๓๙) 
๖) การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

เพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ตามมาตรา ๔๙) 
๗) การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

ของบุคคลขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๒๑๓) 



๓๖๒ 
 

๘) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมมิให้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๒๕๖ (๙)) 

๙) หน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๒๑๙) และให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระด าเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่ง 
(บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง) 

๑๐) หน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา (ตามมาตรา ๑๓๑ (๑)) 

๑๑) การให้ความเห็นต่อรัฐสภาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(ตามมาตรา ๑๓๒ (๒) และ (๓)) 

๑๒) การแต่งตั้งกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) สรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ยกเว้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๒๑๗) 

๑๓) กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องส่งความเห็นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามบทเฉพาะกาล (ตามมาตรา ๒๖๗) 

(๕) บทบัญญัติในวรรคสองเป็นการก าหนดให้น าเรื่องการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลใน
มาตรา ๑๘๘ การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้พิพากษาและตุลาการให้อยู่ในพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๑๙๐ การถวายสัตย์ปฏิญาณตามมาตรา ๑๙๑ และเรื่องหน่วยงานรับผิดชอบ
ธุรการตามมาตรา ๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 
 
 
 
  



๓๖๓ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๑๑  องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในการนั่งพิจารณาและในการท าค าวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้น
แต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ใน
อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้ 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผล
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงาน 
ของรัฐ 

ก าหนดองค์คณะของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและใน
การท าค าวินิจฉัย และก าหนดพันธะ
แห่งค าวินิจฉัย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ โดยเพิ่มจ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในองค์คณะเป็นเจ็ดคนเพ่ือเป็นการเพ่ิมหลักประกันให้เกิดความยุติธรรม และก าหนดให้ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยในทุกประเด็นเมื่อรับพิจารณาแล้ว โดยให้ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร 
และศาล รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ โดยค าว่า “ศาล” ในที่นี้มุ่งหมายถึงองค์กรที่มีฐานะเป็นศาลทุกองค์กร 
รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วย ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อผูกพันองค์กรอื่น ๆ ทุกองค์กรแล้ว องค์กรอ่ืน ๆ 
ต้องสามารถม่ันใจได้ว่าการท าตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะไม่กลายเป็นการกระท าฝ่าฝืนค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตเพราะเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ถูกพันต่อค าวินิจฉัยของตน จนเป็นเหตุให้เกิด
ความไม่แน่นอนในค าวินิจฉัย แต่การเปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยเพราะเหตุที่บริบทหรือวิวัฒนาการหรือข้อเท็จจริง
เปลี่ยนแปลงไปและศาลรัฐธรรมนูญมีเหตุผลที่ชี้แจงได้ ย่อมอยู่ในวิสัยที่อาจเกิดข้ึนได ้
 
 
  



๓๖๔ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๑๒  ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วย
เหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยมาตรา ๕ และยังไม่มี
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้
ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  ใน
ระหว่างนั้น ให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษา
คดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความ
ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ
จะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีท้ังปวง แต่
ไม่กระทบต่อค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญา
ให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิดตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้น 
เป็นผู้ไม่เคยกระท าความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้
ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ 

ก าหนดวิธีการโต้แย้งความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายในระหว่างที่คดีอยู่ในศาล 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งบัญญัติขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๕ ที่บัญญัติให้
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด โดยก าหนดให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ใช้ได้กับคดีทั้งปวง และมีผลผูกพันทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ (ดูค าอธิบายประกอบมาตรา ๒๑๑) 

การที่บัญญัติไว้ในวรรคสามมิให้ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกระทบต่อค าพิพากษาของศาล
อันถงึที่สุดแล้ว ก็เพ่ือเป็นการยอมรับความเป็นอิสระของศาลแต่ละศาล การใดที่ศาลอ่ืนได้วินิจฉัยไปจนถึงที่สุดแล้ว 
แม้กฎหมายที่ศาลอ่ืนใช้เป็นหลักจะถูกวินิจฉัยในภายหลังว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก็ไม่มีผลต่อค าพิพากษา
ของศาลที่มีไปก่อนหน้านั้นจนถึงที่สุดแล้ว ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีผลเฉพาะต่อคดีที่ก าลังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลอ่ืนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ผลของค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผล
ย้อนหลังในทางที่เป็นคุณต่อผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิดด้วย โดยให้ถือว่าผู้นั้ นไม่เคยกระท า



๓๖๕ 
 

ความผิด และถ้ายังอยู่ในระหว่างการรับโทษก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ผู้นั้นจะย้อนกลับมาเรียกร้องค่าชดเชยหรือ
ค่าเสียหายไม่ได้ 
 
 
  



๓๖๖ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๑๓  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค า
วินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ก าหนดหลักการและวิธีการในการ
คุ้มครองบุคคลจากการกระท าอัน
เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้เป็นหลักการใหม่ ซึ่งเป็นบทบัญญัติรองรับกับมาตรา ๕ ที่บัญญัติว่า “รัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท านั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้” โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ขยายสิทธิของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ เพ่ือใช้สิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ให้ขยายรวมถึง “การกระท า” ที่ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งเดิมในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๑๒) ให้สิทธิบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ยื่นค าร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้น การที่ความคุ้มครอง
ของมาตรานี้ขยายไปถึงการกระท านั้น เป็นการเพ่ิมความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยการอุด
ช่องว่างในกรณีที่ไม่มีอ านาจของศาลใดเข้าไปคุ้มครอง และเพ่ือให้ความคุ้มครองไม่เพียงแต่การละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพที่เกิดจากการกระท าของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้อ านาจรัฐ หรือแม้แต่
การกระท าของเอกชนก็อยู่ในข่ายที่อาจถูกโต้แย้งว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน ซึ่งได้ให้สิทธิแก่บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง เพ่ือมีค า
วินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขยายการคุ้มครองสิทธิตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องที่อาจมีขอบเขต
กว้างขวาง และเพ่ือมิให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องรับภาระเกินสมควร จึงได้มีการก าหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิตาม
มาตรานี้ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 
  



๓๖๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๑๔  ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม และมีตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท า
หน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน 
โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตนท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน 

ก าหนดขึ้นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 
ไม่ขาดตอน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ก าหนดให้กรณีเมื่อมีตุลาการบางคนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๕ 
วรรคสาม ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และเพ่ือให้ครบองค์คณะในการ
พิจารณาคดี จึงก าหนดให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าจะมีการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนต าแหน่งที่ว่าง และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรานี้ไม่ต้องได้รับการแต่งตั้ง และไม่ต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เพราะเป็นการเข้ามาท าหน้าที่แทนเท่านั้น 
 
 
 



 

 

หมวด ๑๒ 
องค์กรอิสระ 

 
ความมุ่งหมาย 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ  คือ องค์กรอัยการ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับการบัญญัติให้เป็นองค์กรอิสระ 
ในขณะที่องค์กรอัยการ ยังคงเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

องค์กรอิสระ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
ภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ซึ่ง
ได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ ปลอดพ้นจากการแทรกแซงจากองค์กรอ่ืนของรัฐหรือ
สถาบันการเมืองอ่ืน โดยจัดให้ท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจรัฐ  คุ้มครองและดูแลสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนจากการใช้อ านาจรัฐหรือการกระท าของบุคคล รวมทั้งการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน และเพ่ือให้การท า
หน้าที่ขององค์กรทั้ง ๕ องค์กรเป็นไปอย่างเข้มแข็ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมและปรับปรุงอ านาจขององค์กรอิสระในหลายเรื่อง รวมทั้งก าหนดให้
องค์กรอิสระท้ังหลายร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรด้วย 



๓๖๙ 

 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ความมุ่งหมาย 

เป็นบทบัญญัติทั่วไปที่รับรองถึงฐานะขององค์กรอิสระทั้งหลายว่ามีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ และก าหนดเรื่องการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมถึงการมีหน่วยงานธุรการของ
องค์กรอิสระแต่ละแห่ง  และยังก าหนดเรื่องใหม่อีกสองเรื่องที่ไม่เคยก าหนดในรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้คือ การ
ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่
ในองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่ ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ไปจนถึง 
หัวหน้าหน่วยงานธุรการในศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ และ การก าหนดให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือ
กันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอัน 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ทั้งนีเ้พ่ือเป็นการเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



๓๗๐ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๑๕  องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มี
ความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย 

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์กรอิสระ
ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้ง
ปวงในการใช้ดุลพินิจ 

ก าหนดให้องค์กรอิสระมีความอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยให้เป็นไปอย่างสุจริต 
เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติ
ทั้งปวง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้บัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองถึงความเป็นอิสระขององค์กรอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติเพ่ิมขึ้นใหม่เพ่ือก าหนดถึงการท าหน้าที่และการใช้
อ านาจตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐขององค์กรอิสระว่าต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติ
ทั้งปวง ซ่ึงหลักการเหล่านี้เป็นหลักการทีส่ าคัญในการท าหน้าที่ขององค์กรอิสระ 

อนึ่ง ค าว่า “กล้าหาญ” มุ่งหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระท าหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม เด็ดขาด กล้าตัดสินใจบนพ้ืนฐานแห่งความสุจริต ดังนั้น ในการสรรหากรรมการในองค์กร
อิสระต่าง ๆ คณะกรรมการสรรหาจ าเป็นต้องค านึงถึงการคัดสรรบุคคลที่มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่
ประกอบการพิจารณาด้วยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๓ 



๓๗๑ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๑๖  นอกจากคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรอิสระ
แต่ละองค์กรแล้ว ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ 

ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ทั่วไปของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ เป็นการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่เป็นการทั่วไปของผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระทุกองค์กร โดยได้น าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา ๒๐๑ 
ทุกข้อยกเว้นเรื่องอายุของผู้ด ารงต าแหน่ง และมาตรา ๒๐๒ มาเป็นฐานในการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็น
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้มีการ
ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละองค์กรไว้ในมาตราอื่น ๆ แล้วแต่ภารกิจของ
องค์กรนั้น 

นอกจากนี้ การที่ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเรื่องอายุ ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี เนื่องจากต้องการให้ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีและในบาง
กรณีก าหนดให้มีประสบการณ์และความช านาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี เมื่อ
บุคคลเริ่มท างานเมื่ออายุยี่สิบห้าปี หรือมากกว่าจึงก าหนดอายุขั้นต่ าไว้ที่สี่สิบห้าปี และจากข้อมูลงานวิจัย
หลายหน่วยงานพบว่าอายุคนไทยมีอายุเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ คือจากอายุเจ็ดสิบปี เป็นเจ็ดสิบเจ็ดปี และมีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น จึงได้ก าหนดอายุสูงสุดไว้ทีเ่จ็ดสิบปี 



๓๗๒ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๑๗  เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระนอกจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ทีจ่ะด าเนินการสรรหา เว้น
แต่กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่ง
แต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระท่ีต้อง
มีการสรรหา 

ให้น าความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา 
๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖ มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม 

ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ ยกเว้นการสรรหาใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึง
เป็นองค์กรที่มีลักษณะพิเศษที่กระบวนการ
สรรหาต้องมีความหลากหลาย สอดคล้อง
กับกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ท าหน้าที่สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา เพ่ือมิให้มีกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีหน้าที่และอ านาจใน
การสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ ยกเว้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีลักษณะพิเศษที่กระบวนการสรรหาต้องมีความหลากหลาย สอดคล้องกับหลักการปารีส 
(Paris Principles) ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของนานาชาติในการรับรองคุ้มครององค์กรสิทธิมนุษยชน 
โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา 

นอกจากนี้ ก าหนดให้น าความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖ 
ซึ่งเป็นบทบัญญัติอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมถึงการได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภา มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 



๓๗๓ 

ส าหรับวิธีการด าเนินการสรรหานั้น นอกเหนือจากการประกาศรับสมัครแล้ว เพ่ือให้เกิดความ
หลากหลาย ให้คณะกรรมการสรรหาสามารถพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้นั้นด้วย 
 
 



๓๗๔ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๑๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตาม

มาตรา ๒๑๖ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตาม
มาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๘ หรอืตาม
มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา 
๒๔๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี 

ให้น าความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรค
สี่ และวรรคห้า และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บังคับแก่การพ้นจาก
ต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ถ้ามีจ านวนเหลืออยู่ไม่ถึง
กึ่งหนึ่ง ให้น าความในมาตรา ๒๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ก าหนดเหตุแห่งการพ้นต าแหน่งของ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ นอกเหนือ
กรณีการพ้นตามวาระ และก าหนดวิธีปฏิบัติ
หน้าที่ในกรณีผู้ด ารงต าแหน่งขององค์กร
อิสระมีไม่ครบตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 

 

ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ เป็นการก าหนดการพ้นจากต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระที่
นอกเหนือไปจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ส าหรับกรณีการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ก าหนดให้น าความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง 
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ 

(๑) ในกรณีบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งประธานองค์กรอิสระลาออกจากต าแหน่ง ให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการองค์กรอิสระนั้นไปพร้อมกันด้วย (มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง) 

(๒) ในกรณีที่กรรมการองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการองค์กรอิสระที่พ้นจาก
ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการองค์กรอิสระใหม่แทน (มาตรา ๒๐๘ วรรคสาม) 



๓๗๕ 

(๓) ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการองค์กรอิสระผู้ใดพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุลาออกหรือขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ เป็นผู้วินิจฉัย 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุด (มาตรา ๒๐๘ วรรคสี่) 

(๔) การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยว่ากรรมการองค์กรอิสระผู้ใดพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยองค์กรอิสระ
นั้น ๆ (มาตรา ๒๐๘ วรรคห้า) 

(๕) ในระหว่างที่กรรมการองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
องค์กรอิสระแทนต าแหน่งที่ว่างลง ให้กรรมการองค์กรอิสระเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ (มาตรา ๒๐๙) 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคสามเป็นการบัญญัติ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากถูกศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง
เพราะถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรื อจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 
๒๓๕ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๓๔ (๑) ถ้ามผีู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระมีจ านวนเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ให้น า
ความในมาตรา ๒๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในส่วนของกรรมการที่ขาดหายไป ท าหน้าที่เป็นกรรมการในองค์กร
อิสระนั้นเป็นการชั่วคราวให้ครบตามจ านวน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะกรรมการองค์กรอิสระได้ไป
จนกว่ากรรมการองค์กรอิสระท่ีตนท าหน้าที่แทน จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน 
 



๓๗๖ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๑๙  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
ร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้  ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึง
การรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัด
แจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมี
ลักษณะร้ายแรง 

ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้
รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเม่ือประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้
บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
มีหน้าที่ร่วมกันก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรม ซึ่งต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง เพื่อใช้บังคับ
แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมถึง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติใหม่ที่ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกัน
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้น เป็นมาตรฐานกลางที่ใช้บังคับร่วมกันของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ โดยก าหนดอย่างน้อยมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวว่าต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะ
ร้ายแรงด้วย เพื่อให้ทุกองค์กรมีมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

เหตุที่ความในมาตรานี้จะต้องระบุชัดเจนในเรื่องการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง เพราะตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม



๓๗๗ 

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นลักษณะต้องห้ามที่ส าคัญประการหนึ่ง  และอาจเป็นเหตุให้พ้นจาก
ต าแหน่งได ้(ดูค าอธิบายมาตรา ๒๓๔ (๑) และมาตรา ๒๓๕ (๑) ประกอบ) 

นอกจากนี้ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมว่าต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และให้ใช้มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวบังคับแก่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรีสามารถก าหนดจริยธรรมเพ่ิมขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับมาตรฐานทางจริยธรรมกลาง 

ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๖ ได้ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระด าเนินการให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระพ้น
จากต าแหน่ง 

ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้รับรู้รับทราบเป็นการ
ทั่วไปและมีผลใช้บังคับได้อย่างแท้จริง 
 



๓๗๘ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๒๐  ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจาก
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ 
ด าเนินการ และอ านวยความสะดวก เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุ
ภารกิจและหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
เป็นไปตามมติหรือแนวทางท่ีองค์กรอิสระก าหนด โดยให้มีหัวหน้า
หน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่
ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงานนั้น 
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดให้องค์กรอิสระแต่ละแห่งมี
หน่วยงานธุรการเป็นของตนเอง มีหัวหน้า
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ
หน่วยงานนั้น ยกเว้นคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ที่ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
และท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้ ได้ปรับหลักการจากเดิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เคยก าหนดว่า ให้มีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ 
มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ การแต่งตั้งเลขาธิการจะต้องได้รับความเห็นชอบของ
องค์กรอิสระแต่ละองค์กร และวุฒิสภา ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดให้มีหน่วยธุรการที่
เป็นอิสระเช่นกัน โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
และพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่ าการตรวจเงินแผ่นดินตามค าแนะน าของวุฒิสภา โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้องค์กรอิสระแต่ละแห่งนอกจากคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน่วยงานธุรการเป็นของตนเอง โดยให้หน่วยงานธุรการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรอิสระ
นั้นบรรลุภารกิจและหน้าที่ การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานจะต้องแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละ
องค์กร โดยไม่ได้บัญญัติให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาอีกต่อไป นอกจากนี้ยังก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงานนั้น และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจึงก าหนดให้
หน่วยงานธุรการรับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระด้วย 

ส่วนกรณีที่ ในมาตรานี้มิได้บัญญัติให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยนั้น 
เนื่องจากในการตรวจเงินแผ่นดินต้องประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งต้อง
มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง



๓๗๙ 

เป็นหน่วยธุรการจึงต้องอ านวยความสะดวกและรับผิดชอบงานธุรการทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น จึงไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๒๐ นี้ 

(๒) ส าหรับเหตุผลที่ก าหนดให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กร
อิสระ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงาน เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยงานนั้น ซึ่งมีอ านาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรในองค์กรได้ 
 



๓๘๐ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๒๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระ
ร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่
ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้
แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 

ก าหนดให้องค์กรอิสระร่วมมือ ช่วยเหลือกัน 
และแจ้งเตือนในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร
อิสระ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ เป็นหลักการที่เพ่ิมขึ้นใหม่ โดยให้องค์กรอิสระร่วมมือ ช่วยเหลือกัน และแจ้งเตือน
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรอิสระบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร โดยหากองค์กรอิสระใด
เห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระที่พบนั้น ให้แจ้งองค์กร
อิสระอ่ืนที่มีหน้าที่และอ านาจในเรื่องดังกล่าวด าเนินการต่อไปได้  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระต่าง ๆ และเพ่ือให้การท างานรวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละ
องค์กร 



๓๘๑ 

 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
ความมุ่งหมาย 

ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่ง ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีความ
เป็นกลางทางการเมือง โดยมุ่งหวังให้ท าหน้าที่ควบคุม จัดการ และตรวจสอบการเลือกตั้งในระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น รวมถึงการควบคุมการออกเสียงประชามติ และมีกลไกในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง ควบคุมการ
เลือกตั้ง และการสืบสวนหรือไต่สวนการกระท าผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพ่ือให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มจ านวนกรรมการการเลือกตั้ง 
และเพิ่มคุณสมบัติให้สูงขึ้นนั้น เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถปฏิบัติภารกิจที่ก าหนดเพิ่มขึ้นใน
ลักษณะเชิงรุกเกี่ยวกับการจัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกให้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้
ได้กรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ อันจะท าให้เกิด
การยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 



๓๘๒ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๒๒  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ 
ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง
ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จ านวนห้าคน 

(๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเคยด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี
อัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม 
(๑) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
หรือเป็นผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศ
ก าหนด 

ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและคุณสมบัติที่จ าเป็นเพิ่มเติมจาก
คุณสมบัติทั่วไปที่ก าหนดไว้แล้วในมาตรา 
๒๑๖ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีจ านวนเจ็ดคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้เพ่ิมคุณสมบัติ หน้าที่และอ านาจของกรรมการการเลือกตั้งให้สูงขึ้นกว่าที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

โดยที่มาของกรรมการการเลือกตั้งมาจากสองส่วนเช่นเดียวกับที่มาของกรรมการการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กล่าวคือ มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
จ านวนห้าคน และมาจากการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจ านวนสองคน 



๓๘๓ 

(๒) ความในอนุมาตรา (๑) ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการว่าต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดย
มีเงื่อนไขเกี่ยวกับต าแหน่งและระยะเวลาการด ารงต าแหน่งต่าง ๆ (ดูค าอธิบายประกอบมาตรา ๒๓๒ ) ดังนี้ 

๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  

๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

๓) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบ
วิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

๕) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การ
บัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่า
สิบปี 

๖) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตามข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
๗) เป็นผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
ความหมายของ “ภาคประชาสังคม” หมายความถึง (๑) องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  (๒) มีการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  (๓) ไม่มีวัตถุประสงค์
ในการแสวงหาก าไร  (๔) มีอาสาสมัครช่วยท างาน และ (๕) มีรูปแบบของการบริหารงานในลักษณะขององค์กรที่
เปิดโอกาสให้สมาชิกขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ทั้งนี้ ไม่จ ากัดว่าองค์กรดังกล่าวจะมีสถานะเป็น 
นิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลควรเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองหรือสามารถอ้างอิงการ
ท างานร่วมกับภาคราชการมาก่อนด้วย 

การที่ก าหนดให้กรรมการเป็นผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมนั้น เนื่ องจากประสงค์
จะได้ผู้ที่เคยท างานคลุกคลีกับประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และสามารถน าประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ โดยการ
นับระยะเวลาที่ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ไม่จ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องติดต่อกันถึงยี่สิบปี แต่สามารถน าระยะเวลามารวมกันได้ 

ทั้งนี้ การที่ต้องก าหนดคุณสมบัติไว้หลายประการนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหามีทางเลือกใน
การสรรหาคนจากหลากหลายวงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลการจัดการเลือกตั้ง 



๓๘๔ 

(๓) ความในอนุมาตรา (๒) ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการว่าต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี 
ผู้พิพากษา หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน โดยมาจากการ
คัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้กรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย และเพ่ือให้ท า
หน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบในเรื่องส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะ 
 
 



๓๘๕ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๒๓  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ได้ แต่ถ้ามีกรรมการการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระท าได้แต่
เฉพาะการที่จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น
จากต าแหน่งก่อนวาระ กรณีมีกรรมการการ
เลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้เฉพาะมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มี
วาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปี และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับวาระการด ารง
ต าแหน่งขององค์กรอิสระอ่ืน ทั้งนี้ การที่ก าหนดระยะเวลาเป็นเจ็ดปี นั้น เนื่องจากเป็นผลจากการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนแล้วเห็นว่าระยะเวลาเจ็ดปีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป และเป็นมาตรฐาน
เดียวกับทุกองค์กร 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองเป็นการอุดช่องว่างในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ
บางคน ซึ่งท าให้ไม่ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่เพ่ือไม่ให้การท างานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องหยุดชะงักลงจึงบัญญัติให้กรรมการที่เหลือท างานต่อไปได้ 
 



๓๘๖ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๒๔  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 

(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ให้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียง
ประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือการนี้ ให้มีอ านาจ
สืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จ าเป็นหรือที่เห็นสมควร 

(๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) หรือเมื่อพบ
เห็นการกระท าท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม 
(๑) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียง
ประชามติ และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียง
ประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย 

(๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการชั่วคราวเป็น
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท า
การหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต 
หรือท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

(๕) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

(๖) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) คณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนด าเนินการ 
หรือมอบหมายให้คณะบุคคลด าเนินการภายใต้การก ากับของ
กรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการ

ก าหนดหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดหรือ
ด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 
การเลือกตั้งท้องถิ่น และการออกเสียง
ประชามติ เพื่อให้การเลือกตั้งและการออก
เสียงประชามติ เป็นไปอย่างสุจริตและ
เที่ยงธรรม รวมทั้งมีหน้าที่และอ านาจใน
การก ากับดูแลการด าเนินงานของพรรค
การเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 



๓๘๗ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

เลือกตั้งก าหนดก็ได้ 
การใช้อ านาจตาม (๓) ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละ

คนซึ่งพบเห็นการกระท าความผิดมีอ านาจกระท าได้ส าหรับหน่วย
เลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าความผิด  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจในการบริหารจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
โดยหน้าที่และอ านาจหลักของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ การบริหารจัดการการเลือกตั้งและมีอ านาจประกาศ
ผลการเลือกตั้ ง ซึ่ งถือเป็นหน้าที่ โดยตรงของคณะกรรมการการเลือกตั้ งในการประกาศผลการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศผลการออกเสียงประชามติ รวมทั้ง  มีหน้าที่และอ านาจควบคุมการเลือกตั้ง และมีอ านาจในการสืบสวน
หรือไต่สวนผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งทั้งสามอ านาจเป็นอ านาจเด็ดขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ การเพ่ิมจ านวนกรรมการการเลือกตั้ง และการเพ่ิมคุณสมบัติให้สูงนั้นเพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นในลักษณะเชิงรุกเกี่ยวกับการจัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง ควบคุมดูแลการ
เลือกตั้งและการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ได้กรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ อันจะท าให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

(๑) “จัด” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการ
ออกเสียงประชามติให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการในการจัดการดังกล่าว ส่วน “การด าเนินการ” 
หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมีอ านาจด าเนินการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการ 

(๒) เป็นการก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจในการสืบสวนหรือไต่สวนเมื่อพบว่าการ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๓) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจในการสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
การเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย 



๓๘๘ 

(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้น
กระท าการหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
 
 



๓๘๙ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๒๕  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการ
เลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขต
เลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระท าการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับ
เลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้
เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๒๒๔ (๔) 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด 

ก่อนที่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง
หรือการเลือก ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือ
การเลือกใหม่ หากพบว่าการเลือกตั้งหรือ
การเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียง
ธรรม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้ ให้อ านาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งในการสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือก
ใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อมีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ในกรณีหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการ
เลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่เนื่องจากในการทุจริตการเลือกตั้งหรือการเลือก
อาจมีได้ทั้งกรณีของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก หรือเป็นกรณีที่มีส่วนรู้เห็นกับบุคคลอ่ืนในการกระท า
ผิดเลือกตั้งหรือการเลือกก็อาจมีได้ จึงได้บัญญัติให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกมีส่วน
รู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอื่นด้วย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือรับ
เลือกของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวได้เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ ให้เป็นที่สุด 

(๒) เหตุที่ต้องบัญญัติมาตรานี้ก็เพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจด าเนินการกับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกที่กระท าการทุจริตก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ซึ่งจะท าให้การเลือกตั้ง
หรือการเลือกเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โดยการระงับการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นเป็นมาตรการ
ชั่วคราวเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตเฉพาะหน้า ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือให้มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ต่อไปตามมาตรา ๒๒๖ 

(๓) มาตรานี้มีความมุ่งหมายในการให้อ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดการเลือกตั้งหรือการเลือก ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัคร



๓๙๐ 

รับเลือกตามมาตรานี้ ย่อมไม่กระทบผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากศาลตัดสินในภายหลังว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรอืผู้สมัคร
รับเลือกดังกล่าวไม่มีความผิดเกี่ยวกับการการเลือกตั้ง 
 



๓๙๑ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๒๖  เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๒๒๕ 
หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้ว มี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใด
กระท าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการ
กระท าของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาล
ฎีกาเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้น 

การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้น าส านวน
การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักใน
การพิจารณา และเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจ
สั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง
กระท าความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี  ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 

เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูก
กล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้น
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท า
ความผิด และเม่ือศาลฎีกามีค าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท าความผิด ให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้น
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ซ่ึงหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่เป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 

ให้น ามาตรานี้ไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม แต่ให้อ านาจของศาล

ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อ านาจยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา เพ่ือสั่งเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง ในกรณีที่พบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือผู้สมัครรับเลือกหรือในกรณีท่ีได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภาแล้ว เป็นผู้กระท าการทุจริตในการ
เลือกตั้งหรือการเลือก หรือรู้เห็นกับการ
กระท าของบุคคลอ่ืน 



๓๙๒ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

ฎีกาเป็นอ านาจของศาลอุทธรณ์ และให้ค าสั่งหรือค าพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์
ตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา
ซึ่งต้องก าหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ด าเนินการโดยรวดเร็ว 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่ให้อ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในกรณีดังนี้ 

๑) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีค าสั่งก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกให้มี
การเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ตามมาตรา ๒๒๕ หรือ 

๒) ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัคร
รับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคล
อ่ืน 

(๒) ในการพิจารณาของศาลฎีกานั้น ก าหนดให้ศาลฎีกาต้องใช้ส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่ศาลฎีกาจะสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมสูงสุด 

(๓) ส าหรับการก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้น  ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นระยะเวลาสิบปี ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 

(๔ ) บทบัญญัติ ในวรรคสี่ ก าหนดว่าเมื่ อศาลฎีการับค าร้องแล้ว ถ้าผู้ที่ ถูกกล่าวหาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ผู้นั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่ามิได้กระท า
ความผิด โดยถ้าศาลฎีกามีค าพิพากษาว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิด ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่
หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือมิให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใช้อ านาจของตนเข้า
แทรกแซงการพิจารณาหรือกระท าการอันใดอันเป็นการขัดขวางการพิจารณาได้ 



๓๙๓ 

(๕) บทบัญญัติในวรรคห้าเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่ององค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
โดยก าหนดมิ ให้ นั บสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิ สภาซึ่ งหยุดปฏิบั ติหน้ าที่ ตามวรรคสี่  
เป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

(๖) ก าหนดให้น าความในมาตรานี้ไปใช้แก่การเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม แต่ให้เป็นอ านาจของศาลอุทธรณ์แทนศาลฎีกา และให้ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็น
ที่สุด เพ่ือมิให้คดีต้องขึ้นสู่ศาลฎีกาอีก ซึ่งจะแตกต่างจากการเลือกตั้งระดับประเทศ ที่อยู่ในอ านาจของศาลฎีกา 

(๗) ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเป็นผู้ออกระเบียบว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดี
ดังกล่าวของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ โดยก าหนดให้การพิจารณาคดีเป็นระบบไต่สวนและต้องด าเนินการโดยเร็ว 
 



๓๙๔ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๒๗  ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เมื่อประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้จับ 
คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระท าความผิด 

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท า
ความผิด หรือจับหรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ให้
รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ด าเนินการ 

ก าหนดบทคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการการเลือกตั้งในระหว่างที่พระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เมื่อประกาศให้มีการออกเสียงประชามตมีิ
ผลใช้บังคับ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ ก าหนดขึ้นเพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
หรือเมื่อประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นเพ่ือป้องกันมิให้มีอ านาจหรือ
อิทธิพลอื่นใดมาเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้ง 
 



๓๙๕ 

 

ส่วนที่ ๓ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
ความมุ่งหมาย 

ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่ง โดยมุ่งหวังให้เป็นกลไกในการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

ที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น มีแนวคิดมาจากประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่ปกครองด้วยระบอบ
กษัตริย์ โดยมีต าแหน่งที่เรียกว่า "ออมบุดสแมน" (Ombudsman) เพ่ือท าหน้าที่ดูแลปัดเป่าเรื่องทุกข์ร้อนของ
ประชาชนแทนพระมหากษัตริย์ และได้มีการพัฒนามาสู่ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งได้
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๖ รัฐสภา ส่วนที่ ๗ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงระบบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ไว้ในรัฐธรรมนูญในหมวด ๑๑ ส่วนที่ ๑  โดยบัญญัติให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐต่อไป พร้อมทั้งมอบอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมให้อีกหลายประการ และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
จาก “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”  

ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดองค์ประกอบของผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีจ านวนสามคน และปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่ เพ่ือให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินท าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและภาครัฐให้อยู่ในกรอบของกฎ กติกาที่ดีงามมากกว่าเป็นการตรวจสอบ
จับผิดหน่วยงานของรัฐ เพื่อจะได้น าไปสู่การเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ค าสั่ง ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ลักษณะการท างานของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น จะต้องท างานเชิงรุกในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะให้หน่วยงานด าเนินการ โดยมิได้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปด าเนินการจัดการ
เอง รวมทั้งได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะรัฐมนตรี การที่หน่วยงานของรัฐจะปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
แนวนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของคณะรัฐมนตรี 

อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัติให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้โดยเอกเทศเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ 
หากแต่ให้มีอ านาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยได้ตามมาตรา ๒๓๑ เฉพาะเมื่อได้มี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550


๓๙๖ 

การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐ แล้ว พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ค าสั่ง หรือการกระท า
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเป็นเพราะกฎหมายที่มีอยู่แล้วนั้น  
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 



๓๙๗ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๒๘  ผู้ตรวจการแผน่ดินมีจ านวนสามคนซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่ง
ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่า
กรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน และเป็นผู้
มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อย
กว่ายี่สิบปี จ านวนหนึ่งคน 

ก าหนดองค์ประกอบ ที่มา และ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เพ่ิมเติมจากคุณสมบัติทั่วไปที่ก าหนดไว้แล้ว
ในมาตรา ๒๑๖ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดองค์ประกอบของผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคน ซึ่งเป็น
จ านวนเดียวดังที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

การก าหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินจ านวนสามคนนั้น เนื่องจากการท างานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่ได้มีรูปแบบการท างานเป็นองค์คณะเหมือนคณะกรรมการในองค์กรอิสระอ่ืน การที่บัญญัติไว้ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีจ านวนสามคน น่าจะมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะท าหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนและตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐได ้

(๒) ก าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยแบ่งเป็น 
๑) ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวนสองคน มาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี เนื่องจากหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การ
ตรวจสอบเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นส าคัญ ดังนั้น จึงต้องก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการที่ก าหนด



๓๙๘ 

คุณสมบัติให้มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรม เนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการบังคับบัญชาและบริหารงาน บริหารบุคคล และบริหารงบประมาณ ในระดับไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมาแล้ว ดังนั้น การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดจนได้ขึ้นมา
เป็นหัวหน้าหน่วยงานนั้น ย่อมเป็นการสั่งสมประสบการณ์และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานมาแล้ว 
จนครบถ้วน เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้นี้ ย่อมท าให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ รวมทั้งเชื่อได้ว่าในเวลาใช้อ านาจในฐานะกรรมการขององค์กรอิสระแล้ว จะท าให้ค านึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ รอบด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ส าหรับความที่ว่า “ต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี” นั้น การนับ
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งต่อเนื่องหรือติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี แต่สามารถนับ
ระยะเวลาที่ไม่ต่อเนื่องมารวมกันได้ 

๒) ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวนหนึ่งคน มาจากผู้มีประสบการณ์ในการด าเนิน
กิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี เพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะได้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีประชาชนประสบอยู่อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๓ ) ความว่ า “ เป็ นผู้ มี ป ระสบการณ์ ในการด าเนิ นกิ จการอัน เป็ นสาธารณ ะมาแล้ ว 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบปี” หมายถึง การนับระยะเวลาในการด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะ ไม่จ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อยกว่ายี่สิบปี แต่สามารถน าระยะเวลามารวมกันได้ ส าหรับกิจการอันเป็นสาธารณะนั้น 
โดยรวมแล้วจะต้องเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
ด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะหรือไม่ ควรพิจารณาจากตัวบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาเป็นหลักว่าได้เคยด าเนิน
กิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วหรือไม่ มิใช่พิจารณาจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่ง 
 



๓๙๙ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๒๙  ผู้ตรวจการแผน่ดินมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้มีวาระเจ็ดปี และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับวาระการด ารงต าแหน่งขององค์กรอิสระอ่ืน   ทั้งนี้ การที่
ก าหนดระยะเวลาเป็นเจ็ดปีนั้น เนื่องจากเป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วเห็นว่าระยะเวลาเจ็ดปี
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป และเป็นมาตรฐานเดียวกับทุกองค์กร ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวมีความ
ต่อเนื่องส าหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและในขณะเดียวกันก็มีเวลาเพียงพอที่เอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์กร 



๔๐๐ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๓๐  ผู้ตรวจการแผน่ดินมีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มี
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่
จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็น
ธรรมนั้น 

(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องไม่ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป็นกรณีที่
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป 

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นกลไกหนึ่งในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่เป็นธรรมทั้งจากกฎเกณฑ์ 
กฎหมาย หรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งก าหนดวิธีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติเพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินท าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและภาครัฐให้
อยู่ในกรอบของกฎ กติกาที่ดีงามมากกว่าเป็นการตรวจสอบจับผิดหน่วยงานของรัฐ ฉะนั้น เมื่อไปพบปัญหาของ
ประชาชนอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ทั้งปวง จึงมิใช่



๔๐๑ 

พิจารณาแต่เพียงว่าหน่วยงานนั้นได้กระท าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือไม่ แต่ให้ดูว่ากฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ นั้น ออกมาโดยชอบด้วยเหตุผลหรือสร้างความ
เดือดร้อนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ เพื่อจะได้น าไปสู่การเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง ดังกล่าวต่อไป 

ทั้งนี้ ลักษณะการท างานของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่มีผู้ร้องเรียนก็
ตาม จะต้องท างานเชิงรุกในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจสั่งการ จะเห็นว่าทั้ง
บทบัญญัติตามอนุมาตรา (๑) และ (๒) เป็นเรื่องการบัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะให้หน่วยงานด าเนินการ 
โดยมิได้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปด าเนินการจัดการเอง ส่วนบทบัญญัติตามอนุมาตรา (๓) เป็นเรื่องที่ก าหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบ โดยไม่ใช่ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปสั่งการให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ เพราะหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะรัฐมนตรี การที่
หน่วยงานของรัฐจะปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับแนวนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของคณะรัฐมนตรี  

(๒) ส่วนความในวรรคสาม เป็นความมุ่งหมายที่จะแยกหน้าที่และอ านาจให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้มีการ
ท างานซ้ าซ้อนระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 



๔๐๒ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๓๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของหน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง 
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ก าหนดมาตรการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใน
การที่จะหาข้อยุติในปัญหาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ที่เกิดขึ้นหรือพบจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๓๐ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ และในกรณีด าเนินการตามมาตรา ๒๓๐ แล้วเห็นว่ากรณีนั้น ๆ มีปัญหาว่าการใช้อ านาจนั้นเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยได้เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เดิมก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น
อ านาจพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้โดยเอกเทศ 
หากแต่ให้มีอ านาจตามมาตรานี้เฉพาะเมื่อได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐ แล้ว พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใดไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือเป็นเพราะกฎหมายที่มีอยู่แล้วนั้นไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 



๔๐๓ 

 

ส่วนที่ ๔ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
ความมุ่งหมาย 

ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระ ท าหน้าที่
ตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้
อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต ามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือไม่ 
หากพบว่ามีพฤติกรรมเช่นว่านี้ก็ให้ไต่สวนและมีความเห็น หรือไต่สวนและวินิจฉัยเพ่ือด าเนินการต่อไป นอกจากนี้
ยังให้มีหน้าที่ตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ๆ ด้วย อันเป็นกลไกที่ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศ นอกจากนี้ ในกรณีมีการกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่สุจ ริต 
ได้ก าหนดให้มีคณะผู้ไต่สวนอิสระท าหน้าที่ในการไต่สวนหาข้อเท็จจริง 
 



๔๐๔ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๓๒  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการ
อ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และต้องมคีุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าอธิบดีผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 
ห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมี
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมาย
รับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์
ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหาร
กิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ก าหนดองค์ประกอบ ที่มา และ
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพ่ิมเติม
จากคุณสมบัติทั่วไปที่ก าหนดไว้แล้วใน 
มาตรา ๒๑๖ 



๔๐๕ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
(๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ 

(๖) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันที่ได้รับ

การเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมคุณสมบัติ หน้าที่และอ านาจ
ของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระให้สูงขึ้นกว่าที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการ
จ านวนเก้าคน ซึ่ งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิ สภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา 

(๒) บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายสาขา เพ่ือต้องการให้ได้บุคคลที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการท าหน้าที่ตรวจสอบการทุ จริตในด้านต่าง ๆ  
อีกทั้ง การก าหนดให้นักวิชาการหรือภาคเอกชนสามารถเข้ามาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้นั้น เพ่ือให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีประสิทธิภาพ
และมุมมองที่หลากหลายในการตรวจสอบการทุจริต 

นอกจากนี้ การก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติในวรรคสอง อนุมาตรา 
(๑) - (๗) นั้น เพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะได้บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความซื่อสัตย์สุจริต
ในต าแหน่งหน้าที่ 

(๓) การก าหนดคุณสมบัติการรับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมิได้ก าหนดให้ส่วนราชการนั้นต้องเป็นนิติบุคคลแต่อย่าง
ใด ตามบทบัญญัติดังกล่าวมีความมุ่งหมายเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี หรือเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบเท่าอธิบดี เช่น ปลัดกระทรวงซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการกระทรวง ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หรือเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  
แต่มิได้หมายรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งอื่นซึ่งแม้จะมีระดับต าแหน่งเทียบได้ระดับเดียวกับอธิบดี ซึ่งมิได้เป็นหัวหน้าส่วน



๔๐๖ 

ราชการนั้น เช่น รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการเทียบได้กับปลัดกระทรวง และรองหัวหน้าส่วน
ราชการนั้นมีระดับต าแหน่งเทียบได้กับอธิบดี  เช่น รองปลัดกระทรวง รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เป็นต้น 
ในกรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากับอธิบดี เพราะมิได้เป็น
หัวหน้าส่วนราชการ 

การที่ก าหนดให้ต้องมีฐานะอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า โดยมุ่งเน้นความเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ เนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการบังคับบัญชาและบริหารงาน 
บริหารบุคคล และบริหารงบประมาณ ในระดับไม่ต่ ากว่าอธิบดี มาแล้วตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ย่อมท าให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมทั้งเชื่อได้ว่าในเวลาใช้อ านาจใน
ฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการขององค์กรอิสระแล้ว จะท าให้ค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ รอบด้านอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ส าหรับความที่ว่า “ต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี” นั้น การนับระยะเวลา
ด ารงต าแหน่งไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งต่อเนื่องหรือติดต่อกันไม่น้ อยกว่าห้าปี แต่สามารถนับระยะเวลาที่ 
ไม่ต่อเนื่องมารวมกันได้ 

(๔) การก าหนดคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

๑) ความว่า “ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” หมายถึง 
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งต้องได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่มี
ผลงานผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ การที่ก าหนดคุณสมบัติทางวิชาการสูงถึง
ระดับศาสตราจารย์ เนื่องจากการที่จะด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ได้นั้น บุคคลนั้นย่อมมีการศึกษากว้างขวางลึกซึ้ง 
คิดค้น วิจัยทางวิชาการ จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับมากกว่านักวิชาการทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
สั่งสมประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในองค์กรอิสระ 

๒) ความหมายของการมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ มิได้หมายถึงเพียงการที่บุคคล
ดังกล่าวยังคงแสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาท่ีเคยได้รับต าแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะการผลิตงาน
เขียนต ารา งานวิจัย หรือบทความ แต่ยังเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่ยังด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในทางวิชาการสาขานั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์หรือเป็นวิทยากรบรรยายในสาขาที่
เคยได้รับต าแหน่งทางวิชาการในงานสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือผลงานวิชาการ
ที่เคยสร้างสรรค์มานั้นยังได้รับการยอมรับ ตีพิมพ์ หรืออ้างอิงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

(๕) ความว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ” หมายถึง ผู้เป็นสมาชิก
ขององค์กรวิชาชีพ เช่น 
 



๔๐๗ 

  ๑) แพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  ๒) สภาเภสัชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ๓) สภาเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๔) ทันตแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ๕) สัตวแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๖) สภาการพยาบาล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  ๗) สภากายภาพบ าบัด ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๘) สภาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๙) สภาการสาธารณสุขชุมชน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๐) สภาวิศวกร  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑) สภาสถาปนิก ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๒) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓) คุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๔) สภาทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๕) สภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๖) สภาประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ดี จะต้องค านึงด้วยว่าคุณสมบัติในวิชาชีพนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตตามวรรคสองด้วย 

(๖) ความในอนุมาตรา (๗) เป็นบทบัญญัติเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้
หลากหลายน ามารวมกันเพ่ือให้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาได้ 

(๗) บทบัญญัติในวรรคสาม เป็นบทบัญญัติเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการนับระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งตามวรรคสอง ให้นับระยะเวลาโดยให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
แล้วแต่กรณี 



๔๐๘ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๓๓  กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 

ก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และก าหนดองค์ประกอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่มีกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดถึงวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยก าหนดให้มีวาระเจ็ดปี และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ ่งเป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับวาระการด ารงต าแหน่งขององค์กรอิสระอ่ืน อย่างไรก็ดี เพ่ือไม่ให้การท างานของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ต้องหยุดชะงักลงในกรณีที่กรรมการบางคนพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ จึงบัญญัติให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติ
หน้าที่ตอ่ไปได้ แตก่รรมการที่เหลือจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน 
 



๔๐๙ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๓๔  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมี
พฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อ
ด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวย
ผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม เพ่ือด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผย
ผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

(๔) หน้าที่และอ านาจอ่ืนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม  ในกรณี

ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางที่จะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สุจริต และ
เที่ยงธรรม 



๔๑๐ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

จ าเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจ
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด าเนินการแทน
ในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือท่ีเป็นการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับหรือก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็
ได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้ก าหนดให้ มี
กระบวนการในการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งอีกต่อไปแล้ว เพราะกลไกในการถอดถอนเป็นกลไกทาง
การเมืองซึ่งยากที่จะเป็นไปตามเหตุและปัจจัยต่างๆ  รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บุคคลพ้นจาก
ต าแหน่งโดยกระบวนการทางศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือศาล
รัฐธรรมนูญ โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ริเริ่มด าเนินการที่จะเอาบุคคลเหล่านั้นพ้นจากต าแหน่ง โดยให้ศาล
ทีก่ าหนดไว้เป็นผู้พิจารณา 

(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และ
อ านาจในการตรวจสอบและมีความเห็นเพ่ือเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอ านาจวินิจฉัยกลุ่มบุคคลดังกล่าว 

(๓) หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เป็นส่วนส าคัญมี ๓ เรื่อง คือ 
๑) การตรวจสอบและท าความเห็นส าหรับกรณีที่บุคคลที่ด ารงต าแหน่งส าคัญเช่น ผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมี
พฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

๒) การตรวจสอบและวินิจฉัยส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดร่ ารวยผิดปกติ กระท า
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม 



๔๑๑ 

๓) การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งส าคัญและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้ง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าวด้วย 

นอกจากนั้นเพื่อให้คณะกรรมการป.ป.ช.ท างานในเชิงรุก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง จึงได้
ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางในการที่จะท าให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ขณะเดียวกันให้สามารถมอบอ านาจให้หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องไปด าเนินการแทนในบางเรื่องบางระดับได้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น  เพ่ือเป็นช่องทางผ่อนปรน
ให้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ในกรณีที่มีงานคั่งค้างเกินสมควร เพราะเป็นเจตนาของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้มีการ
ตรวจสอบการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 



๔๑๒ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๓๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
เฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดมี
พฤติการณ์ตามมาตรา ๒๓๔ (๑) ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่เห็น
ว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามที่ไต่สวนให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย  ทั้งนี้ 
ให้น าความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การพิจารณา
พิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลม 

(๒) กรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ให้ส่งส านวนการไต่สวนไป
ยังอัยการสูงสุดเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด าเนินการอ่ืนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติ
หน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  

ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการ
เมื่อพบว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 



๔๑๓ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท า
ความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องค าพิพากษานั้นพ้น
จากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่
เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด 
ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ใด ๆ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร่ ารวยผิดปกติ
หรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระท า
ความผิด รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้มาแทน
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้น าส านวนการไต่สวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักใน
การพิจารณา และเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจ
ไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ 

ให้น ามาตรานี้มาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตามมาตรา 
๒๓๔ (๓) จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจง
ใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามี
เจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วยโดยอนุโลม 

 
 
 



๔๑๔ 

ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย
หรือมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท าการไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เห็นว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามที่ไต่สวน ให้ด าเนินการดังนี้ 

๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อ
ศาลฎีกาวินิจฉัย โดยให้การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาเป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่ง
ต้องก าหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ด าเนินการโดยรวดเร็ว 

๒) ถ้าเป็นกรณีอ่ืนให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด าเนินการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก าหนด 

(๒) การก าหนดกรอบระยะเวลาในการไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตก าหนด 

(๓) บทบัญญัติวรรคสามเป็นบทบัญญัติที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อศาล
ฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองรับฟ้องไปจนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลจะ
มีค าสั่งเป็นอย่างอื่น และถ้าได้มีค าพิพากษาว่าผู ้ถ ูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท าความผิ ดตามที ่ถูก
กล่าวหาจริง ให้ผู้ต้องค าพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น ทั้งนี้ จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 

(๔) บทบัญญัติวรรคสี่เป็นการก าหนดโทษให้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ 

นอกจากนี้ก าหนดให้มีการริบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาเนื่องจากการร่ ารวยผิดปกติหรือ
การทุจริตต่อหน้าที่ โดยให้บรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 



๔๑๕ 

(๕) ส าหรับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองก าหนดให้ใช้ส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลัก และ
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลสามารถไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ 

นอกจากนี้ ยังได้บัญญัติให้น ามาตรานี้มาใช้บังคับกับกรณีบุคคลตามมาตรา ๒๓๔ (๓) ที่จงใจไม่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยอนุโลมนั้น หมายความว่า ต้องน ามาตรา ๒๓๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือ
หนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มา
แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นได้ด้วยโดยอนุโลม 
 
 
 



๔๑๖ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๓๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อ
กล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใด
กระท าการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อม
ด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการกระท าตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่อง
ไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็น
กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือไต่
สวนหาข้อเท็จจริง 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าที่และอ านาจ วิธีการ
ไต่สวน ระยะเวลาการไต่สวน และการด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นของ
คณะผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดเงื่อนไขในการเข้าชื่อกล่าวหา
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติกระท าผิดตามมาตรา ๒๓๔ (๑) 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่เปิดให้มีการตรวจสอบกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งแตกต่าง
จากที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งในเรื่องจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อ และไม่ได้มีการบัญญัติให้ที่ประชุม
วุฒิสภาเป็นผู้ที่ถอดถอนออกจากต าแหน่งอีกต่อไป ซึ่งเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้ยื่นค าร้องต่อประธานวุฒิสภาเนื่องจากวุฒิสภามีอ านาจในการถอดถอน แต่ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้ก าหนดให้วุฒิสภามีอ านาจในการถอดถอน ดังนั้น จึงก าหนดให้ยื่น 
ค าร้องตอ่ประธานรัฐสภาแทน เพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของประธานรัฐสภา 

โดยก าหนดให้บุคคลต่อไปนี ้มีสิทธิเข้าชื ่อกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. ผู ้ นั้นกระท าการ
ดังกล่าวต่อประธานรัฐสภา พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควรได้ กล่าวคือ 



๔๑๗ 

๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้ง ๒ สภา จ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง ๒ สภา ซึ่งแตกต่างจากที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ได้ก าหนดจ านวน
ไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง ๒ สภา หรือ 

๒) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกับที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และง่ายในการตรวจสอบ 
เพราะหากก าหนดจ านวนไว้เป็นจ านวนที่มากกว่านี้ อาจท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าชื่อตรวจสอบได้ อันท าให้ไม่
เกิดการตรวจสอบได้จริง 

(๒) เมื่อได้มีการยื่นกล่าวหากรรมการดังกล่าวแล้ว หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีการกระท าตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจาก
ผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือไต่สวนข้อเท็จจริง โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าที่และอ านาจ วิธีการไต่สวน ระยะเวลาการไต่สวน และการด าเนินการอื่น
ตามท่ีจ าเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ในการตั้งผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาท าการไต่สวนหาข้อเท็จจริงก่อน เพ่ือให้มีการพิจารณา
กลั่นกรองข้อเท็จจริงก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อศาล เนื่องจากหากมีการเสนอเรื่องต่อศาลแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา อันจะท าให้เกิดปัญหาต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ ดังนั้น จึงต้องมีการกลั่นกรองข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อน 
 
 



๔๑๘ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๓๗  เมื่อด าเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้
คณะผู้ไต่สวนอิสระด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้
ค าสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด  

(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพ่ือ
วินิจฉัย โดยให้น าความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรค
หก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามท่ีถูก
กล่าวหา และมิใช่กรณีตาม (๒) ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการ
สูงสุดเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง และให้น าความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของ 
ผู้ไต่สวนอิสระเม่ือไต่สวนแล้วเสร็จ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้ได้วางหลักการใหม่เพ่ือก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของคณะผู้ไต่สวนอิสระ ใน
การไต่สวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ถูกกล่าวหาให้เกิดความชัดเจน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้ค าสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด 
๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้

เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย ซึ่งเมื่อศาลฎีกาได้ประทับรับฟ้องแล้ว ให้กรรมการผู้ถูกกล่าวหานั้นหยุดปฏิบัติ
หน้าที่จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา เว้นแต่จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน และถ้าได้มีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามี
พฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง ให้ผู้ต้องค าพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น ทั้งนี้ จะเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วย
หรือไม่ก็ได้ ซึ่งในการพิจารณาของศาลฎีกานั้น ให้ใช้ส านวนไต่สวนของคณะผู้ไต่สวนอิสระเป็นหลัก แต่ไม่ตัดอ านาจ
ของศาลที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือ



๔๑๙ 

ด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ประทับรับฟ้องแล้ว ให้กรรมการผู้ถูกกล่าวหานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมี
ค าพิพากษา เว้นแต่จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน และถ้าได้มีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท าความผิด
ตามที่ถูกกล่าวหาจริง ให้ผู้ต้องค าพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น ทั้งนี้ จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งให้ศาลมี
อ านาจริบทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

(๒) ความในอนุมาตรา (๓) การที่ก าหนดให้มูลความผิดอ่ืนนอกจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต้องส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้น เนื่องจากมูลความผิดดังกล่าว เป็นมูลความผิดที่ส่อไปในทาง
อาญา ดังนั้น จึงต้องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ด าเนินการฟ้องคดี 

(๓) ส าหรับกรรมการที่ถูกศาลพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด จะไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ 
 
 



๔๒๐ 

 

ส่วนที่ ๕ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
ความมุ่งหมาย 

(๑) บทบัญญัติในส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น มีองค์ประกอบอยู่ ๒ ส่วน คือ 
๑) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ 
๒) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติโครงสร้างขององค์กรตรวจ
เงินแผ่นดินให้แตกต่างไปจากองค์กรอิสระอ่ืน เนื่องจากมีความแตกต่างกันในเรื่องภารกิจหน้าที่ ซึ่งองค์กรอิสระอ่ืน
นั้น หน้าที่และอ านาจจะเป็นของคณะกรรมการ และมีเลขาธิการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานธุรการเพ่ือช่วยให้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แต่ส าหรับองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน
นั้น หน้าที่และอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้ก ากับการท างานของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยการวางนโยบายการ
ตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน แต่จะไม่มีอ านาจไปสั่งการผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินให้เข้าตรวจหน่วยรับตรวจใดหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ หรือท า
ให้มีการตรวจสอบที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการ หรือมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งเป็นไปตามหลักที่ผู้ว่าการต้องมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ยังต้องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ 

(๒) ส าหรับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น มีหน้าที่และอ านาจในการ
วางนโยบายและก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับกับการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐด้วย และยังมีอ านาจให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมถึงให้ค าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยงานรัฐด้วย นอกจากนี้ยังมีอ านาจสั่งลงโทษทางปกครองกรณีที่มีการ
กระท าความผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

(๓) ส่วนหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนั้น มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจเงิน
แผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และมีอ านาจมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย 



๔๒๑ 

(๔) นอกจากหน้าที่และอ านาจดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังมีอ านาจแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบว่ามีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่มีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็น
กรณีที่อยู่นอกเหนืออ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวทราบและด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป อันเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระในการปราบปรามการทุจริตในประเทศ 
 



๔๒๒ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๓๘  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เก่ียวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน 
การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

ก าหนดองค์ประกอบ ที่มา รวมถึงคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มา ของผู้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินไว้เก้าคน ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวน
เจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรร
หา ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และอ านาจ สามารถท าหน้าที่ได้ตรงตามความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สรรหาบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับสูงได้อย่างแท้จริง 

(๒) การก าหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่าน ๆ มา กล่าวคือ กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินจะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่เป็นการทั่วไปของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระทุกองค์กรแล้ว 
ในมาตรานี้ยังก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องมีความรู้ ความเชี ่ยวชาญ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับงานด้านการตรวจเงินแผ่นดินมิใช่ว่าจะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่
จะต้องมีความรู้ความช านาญในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ด้านกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี หรือด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนี้ การที่ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี เพ่ือให้ได้ผู้มีประสบการณ์การท างานในระดับหนึ่ง สามารถ



๔๒๓ 

ตรวจเงินแผ่นดินและวางนโยบายการท างานได้ รวมถึงเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีอายุที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งเป็น
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ทั้งนี้ บุคคลที่จะถือว่ามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตามความมุ่งหมายของมาตรานี้ 
หมายถึง ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า หรือเป็นหรือเคยเป็น
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี   หรือเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีหรือวิชาชีพบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี และด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐ  หรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
หรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
 
 
 



๔๒๔ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๓๙  กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดย
ก าหนดให้มีวาระเจ็ดปี และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับวาระการด ารงต าแหน่ง
ขององค์กรอิสระอ่ืน 
 



๔๒๕ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๔๐  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี
หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน

แผ่นดิน 
(๓) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ 

(๒) และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
(๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไข
ข้อบกพร่องเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิด
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ในการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุดต้องค านึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม (๑) และ (๒) 
ประกอบด้วย 

ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเทียบเคียงกับ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ซึ่งได้บัญญัติให้มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนที่แตกต่างจากเดิมนั้น 
คือ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลัง เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี ความมุ่งหมายให้



๔๒๖ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยและก าหนดโทษปรับทางปกครองในความผิดทางวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการแนะน าและก ากับดูแลโดยต้องไม่แทรกแซง
หน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักความเป็นอิสระของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน โดยการก าหนดนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน และตรวจสอบรายงานผลการตรวจเงินแผ่นดินตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายเท่านั้น 

(๓) การก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนั้น เนื่องจากปัญหาดังกล่าวบางส่วนเกิด
จากความไม่รู้ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นปัญหาเล็กน้อย จึงควรให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจสั่งการให้
หน่วยงานของรัฐแก้ไขให้ถูกต้องได้โดยไม่ลงโทษ อันจะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทางที่ดี
มากยิ่งขึ้น 

(๔) เหตุที่ให้ผู้ถูกสั่งลงโทษตามอนุมาตรา (๕) ต้องอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบ
วัน เนื่องจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลัง
ของรัฐ และเมื่อพบว่ามีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็
สามารถสั่งลงโทษทางปกครองแก่ผู้นั้นได้ โดยได้เปิดกว้างให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถใช้ดุลพินิจใน
เรื่องความผิดและบทก าหนดโทษ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถวางแนวทางเป็นการภายในได้ว่า  
ความผิดใดควรมีบทลงโทษเท่าใด หากมีความผิดที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้หรือแนวทางที่ เคยปฏิบัติ  
ก็ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมที่กระท าผิดและความ
เสียหายที่เกิดจากการกระท าผิดนั้น 
 
 
 
 



๔๒๗ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๔๑  ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่ง 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาโดยได้รับ
การเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และให้น า
ความในมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา 
๒๐๕ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดย
อนุโลม 

การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

ก าหนดกระบวนการการได้มาซึ่งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้ก าหนดกระบวนการการได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แตกต่างจากที่เคย
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการองค์กรแตกต่างจากองค์กรอิสระอ่ืน ๆ โดยให้
หน้าที่และอ านาจในการด าเนินการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะอยู่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดโดยจะอยู่ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 

(๒) การที่ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ ามเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากหน้าที่และอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินเป็นของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน จึงจ าเป็นต้องก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้สูงเทียบเท่ากับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) บทบัญญัติในวรรคสาม เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดให้การสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้อง
ได้รับความเห็นชอบของวุฒิสภาซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นลักษณะเดียวกับการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ



๔๒๘ 

ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๕ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ถ้าในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ ให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเสนอชื่อบุคคลผู้จะด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใหม่แทนบุคคลที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป และเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบกับรายชื่อนั้นแล้ว 
ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ เพ่ือให้การได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่
เข้มงวดอันจะได้มาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีความสามารถในการตรวจเงินแผ่นดิน 

นอกจากนี้ การบัญญัติให้น ามาตรา ๒๐๕ มาใช้โดยอนุโลม หมายความว่า ถ้าผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้พ้นจากต าแหน่งข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ า เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่
ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนิน
ธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด หรือยังประกอบวิชาชีพเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพอิสระอยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพนั้นแล้วต่อประธานวุฒิสภา
ภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
แต่งตั้ง ในกรณีท่ีไม่แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้ด าเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น 

(๔) ก าหนดให้น ารายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้ กระบวนการสรรหา 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระของคณะกรรมการสรรหาเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒๐๓ ไม่ได้น ามาใช้กับการ
สรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย เนื่องจากในมาตรานี้ได้บัญญัติกระบวนการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว 
 
 
 



๔๒๙ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๔๒  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติ
หน้าที่โดยเที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้
ดุลพินิจ โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ 

(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 

(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม (๑) และ (๒) 
(๔) ก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ตาม (๓) 

ก าหนดหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินโดยต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจาก
อคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้เป็นการก าหนดหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เนื่องจากได้เพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินมากขึ้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๔ และมาตรา ๒๔๕ (ดูค าอธิบายประกอบในมาตราดังกล่าว) ซึ่งใน
การปฏิบัติหน้าที่นั้น ต้องเป็นไปโดยเที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ 

(๒) ส าหรับหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนั้น มีดังนี้ 
๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ

ตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
และมีอ านาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังกล่าวได้ โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องก ากับและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และมีอ านาจ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังกล่าวได้ โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย 



๔๓๐ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๔๓  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

ก าหนดหลักประกันความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งวางหลักการที่รับรองความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการ โดยยังคงมีความยึดโยง
กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ เพ่ือให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการ
ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หมายถึงคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน นโยบาย แล้วก ากับให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามเท่านั้น แต่จะไม่มี
อ านาจไปสั่งการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เข้าตรวจหน่วยรับตรวจใดหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือมีผลเป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ หรือท าให้มีการตรวจสอบที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการ หรือมีผลให้ผู้ว่า
การไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามหลักท่ีผู้ว่าการต้องมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ยัง
ต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ และการที่บัญญัติเช่นนี้ เพ่ือมิให้เกิดกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินอาจกระท าการบางอย่างตามอ าเภอใจซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ จึงต้องบัญญัติให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

นอกจากนี้ก าหนดให้น ารายละเอียดเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้น าไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 
 



๔๓๑ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๔๔  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็น
กรณีท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและ
หลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วน
หนึ่งของส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของหน่วยงานอื่น
นั้น แล้วแต่กรณี 

ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคอย
สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังมิให้มีการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินในลักษณะที่เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้
อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือ กฎหมาย หรือท าให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

เนื่องจากการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ มักจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในเรื่องการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินหรือผลประโยชน์อ่ืนโดยมิชอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงบัญญัติให้ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินคอยสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังมิให้มีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินในลักษณะที่เป็นการทุจริตต่อ
หน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ กฎหมาย หรือท าให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยก าหนดหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือด าเนินการเฉพาะเรื่อง
ซึ่งนอกเหนือการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจทั่วไปในเรื่องที่คาบเกี่ยวระหว่างหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่พบการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรืออาจท าให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ โดยให้แจ้ง
หน่วยงานดังกล่าวที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เกี่ยวกับ



๔๓๒ 

การทุจริตการเลือกตั้ง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจด าเนินการได้ แต่สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเพ่ือเรียก
เงินคืนได้ หรือในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องส่งส านวนการตรวจสอบไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป เป็นต้น 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้น ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
ของหน่วยงานอื่น เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าวต่อไป 
 



๔๓๓ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๔๕  เพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้ง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระท าที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วย
กับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หากท่ีประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้
ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ
ประชาชนเพื่อทราบด้วย 

ก าหนดมาตรการยับยั้งความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
อย่างร้ายแรง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้เป็นหลักการใหม่ก าหนดมาตรการยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง
ของรัฐอย่างร้ายแรง โดยก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการเงินการ
คลังของรัฐโดยตรงและมีโอกาสที่จะตรวจพบการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐ
อย่างร้ายแรงมากที่สุด จึงก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๒๔๕ วรรคหนึ่งได้ 
ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบของ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้ามาตรวจสอบการกระท าที่อาจเป็นการ  
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบการกระท าที่อาจเข้าข่ายการทุจริตได้ และยังเป็นการป้องกันไม่ให้
องค์กรอิสระเพียงองค์กรเดียวมีอ านาจในการเข้าไปก้าวล่วงการด าเนินนโยบายของฝ่ายบริหารโดยไม่มีเหตุผลที่
รัดกุมหรือชัดเจนเพียงพอ 



๔๓๔ 

ทั้งนี้  การที่ให้องค์กรทั้ง ๓ องค์กรนี้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย นั้น 
เพ่ือให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้พิจารณาหรือติดตามการด าเนินการด้วยความใกล้ ชิด อันเป็นกลไก
ส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพ่ือให้เกิดแรงผลักดันจากสาธารณชนให้รัฐต้องพิจารณา
เรื่องการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบ 
 
 



๔๓๕ 

 

ส่วนที่ ๖ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
ความมุ่งหมาย 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งเดิมคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มี
สถานะเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับการบัญญัติให้ เป็นองค์กรอิสระ โดยก าหนดให้องค์ประกอบ
คณะกรรมการสรรหาแตกต่างจากคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระอ่ืน กล่าวคือ มีที่มาที่มีความหลากหลายโดย
การสรรหาต้องให้มีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย ทั้งยังก าหนด
คุณสมบัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ซึ่งการก าหนดองค์ประกอบและที่มาให้มีความหลากหลายดังกล่าวนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการปารีส (Paris Principles) ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของนานาชาติในการรับรองคุ้มครอง
องค์กรสิทธิมนุษยชน ด้วย  ทั้งนี้ได้ก าหนดกรอบหน้าที่และอ านาจไว้ให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมจากที่เคย
ก าหนดในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา โดยให้มีหน้าที่และอ านาจชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าใน
กรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
 



๔๓๖ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๔๖  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์
ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นกลางทางการ
เมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้น
จากต าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  ทั้งนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้อง
ก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการ
สรรหาด้วย 

ก าหนดจ านวน องค์ประกอบ ที่มา 
คุณสมบัติ และวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพ่ิมเติมจากคุณสมบัติทั่วไปที่ก าหนดไว้แล้ว
ในมาตรา ๒๑๖ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดถึงองค์ประกอบ ที่มา คุณสมบัติ และวาระการด ารงต าแหน่ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยก าหนดให้ที่มาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอดคล้อง
กับหลักการสากลซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของนานาชาติในการรับรองคุ้มครององค์กรสิทธิมนุษยชน ซึ่งรายละเอียด
ปลีกย่อยที่ เกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากต าแหน่ง ให้น าไปบัญญัติใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
เพ่ือให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights : ICCPR) และ หลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการส่งเสริม



๔๓๗ 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris Principles Relating to the Status of National Institutions for the 
Promotion and Protection of Human Rights) 

ส่วนการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก าหนดให้มีวาระเจ็ดป ี
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับวาระการด ารงต าแหน่งขององค์กรอิสระอ่ืน 

การสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากองค์กรอิสระอื่น 
โดยจะต้องเปิดกว้างและควรมีองค์ประกอบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้ตรง
ตามเจตนารมณ์ของหลักการปารีส 
 
 
 



๔๓๘ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๔๗  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี
หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

(๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และ
เผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

(๖) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือ

ข้อเสนอแนะตาม (๓) ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลา
ในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้ค านึงถึงความ
ผาสุกของประชาชนชาวไทยและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ 



๔๓๙ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดถึงหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งเดิมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือ
การละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนของไทย และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการกระท า
ดังกล่าว เสนอแนะนโยบายและเสนอการปรับปรุงกฎหมาย ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน และการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอ่ืนในด้านสิทธิมนุษยชน  
และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสถานะ
เป็น “องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ” และได้มีการเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล ทั้งนี้ 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีสถานะเป็น “องค์กรอิสระ”และมีหน้าที่และอ านาจแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยไม่ได้ให้
อ านาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล และไม่ได้มุ่งหมายให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเพียงองค์กรตรวจสอบสิทธิในประเทศเท่านั้น แต่มุ่งหมายให้มีบทบาท
ส าคัญในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยเพ่ิมหน้าที่และอ านาจในการชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้
ต่างประเทศทราบในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่บิดเบือน ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เป็นธรรม 

หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีดังนี้ 
(๑) หน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศทุกกรณี 
(๒) หน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
(๓) หน้าที่ของคณะกรรมการในการเสนอแนะแนวทาง ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติอันเนื่องมาจากการท าหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) 
(๔) ก าหนดให้มีการชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่บิดเบือน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงโดยไม่ล่าช้า เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ชี้แจงเอง เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระ จึงมีความ



๔๔๐ 

น่าเชื่อถือและเป็นกลางมากกว่าหน่วยงานของรัฐ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ในการชี้แจง
ข้อเท็จจริงเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ถูกต้องให้กับต่างประเทศทราบด้วย  ซึ่งในการชี้แจงนั้น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศในการชี้แจงข้อเท็จจริงให้
ต่างประเทศเกิดความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องได้ 

(๕) ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นในทุกด้าน เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
สิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน โดยมีการสื่อสารกับสังคมและรณรงค์ให้สามารถรับรู้และเข้าใจปัญหาด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างจริงจัง รวมถึงการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน อันจะเป็น
กลไกหนึ่งในการปกป้องและแก้ไขปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้เป็นอย่างดี 

(๖) ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองเป็นการเร่งรัดให้คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเร็ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดผลในการปกป้องสิทธิมนุษยชนได้อย่างแท้จริง 

บทบัญญัติวรรคสามเป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นใหม่ที่แสดงถึงค าอธิบายประกอบส าคัญของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ 
 
 
 
 



 

หมวด ๑๓ 
องค์กรอัยการ 

 
ความมุ่งหมาย 

เดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้มีองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ประเภทแรกได้แก่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ  ประเภทที่สองได้แก่องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฯลฯ โดยมีอัยการเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญด้วย  แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้แยกประเภทองค์กรตามรัฐธรรมนูญท านองเดียวกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
หากแต่ก าหนดให้มีแต่องค์กรอิสระ  ในส่วนที่เกี่ยวกับอัยการ ได้ก าหนดหมวดหนึ่งขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับองค์กร
อัยการ เพ่ือรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอัยการ และเพ่ือให้พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง มี
อิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง เพ่ือ
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามกฎหมาย รวมตลอดทั้ งมีความอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่แตกต่างจากที่เคย
ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ส าคัญไว้หลายประการ กล่าวคือ ได้มีการ
บัญญัติองค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ก าหนดให้ประธาน
กรรมการต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มาจากการเลือกกันเองของพนักงานอัยการ โดย
มีเงื่อนไขว่าต้องเลือกบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน การบัญญัติองค์ประกอบของ
คณะกรรมการอัยการ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารงานบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญ ก็เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็น
อิสระจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้มีอ านาจใด ๆ 

นอกจากนี้ในมาตรา ๒๔๘ วรรคสอง ยังได้ก าหนดว่า การพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานอัยการไม่ให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง เพ่ือท าให้การพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
อัยการเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้มีบทบัญญัติให้การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากต าแหน่งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาดังเช่นที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 



๔๔๒ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๔๘  องค์กรอัยการมีหน้าที่และอ านาจ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้ง
ปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง 

การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอ่ืนขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ โดยให้มีระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม และ
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการต้องด าเนินการโดย
คณะกรรมการอัยการซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธาน
กรรมการซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาที่
ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
มีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน  ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ 
พนักงานอัยการกระท าการหรือด ารงต าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การ
สั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจท าให้มี
การขัดกันแห่งผลประโยชน์  ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้องก าหนดให้
ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอ านาจให้มีการพิจารณา
เป็นกรณี ๆ ไปมิได้ 

เพ่ือรับรองหน้าที่และอ านาจ การ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด าเนินการอ่ืนขององค์กรอัยการ และ
การพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานอัยการ และก าหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการอัยการ 
รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมิให้
พนักงานอัยการกระท าการหรือด ารง
ต าแหน่งใดอันอาจมีผลต่อการสั่งคดีหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจท าให้มีการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติในวรรคหนึ่งเป็นก าหนดหน้าที่และอ านาจขององค์กรอัยการ ซึ่งเป็นไปตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือตามที่จะมีกฎหมายก าหนดขึ้น  กฎหมายดังกล่าวอาจเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
องค์กรอัยการเป็นการเฉพาะ หรือกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กรอัยการก็ได้ 

(๒) ส่วนบทบัญญัติในวรรคสอง ได้เพ่ิมเติมหลักการจากที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการนอกเหนือจากความ



๔๔๓ 

เที่ยงธรรมแล้วอีก ๒  ประการ คือ ต้องรวดเร็ว และปราศจากอคติท้ังปวง  เพราะความล่าช้าย่อมก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในตัวเอง ในขณะเดียวกัน การที่พนักงานอัยการจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเที่ยงธรรมได้ จะต้อง
ปราศจากอคติทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ หรือโมหาคติ  และเพ่ือเป็นการคุ้มครองและรับรอง
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการจึงก าหนดไว้ให้ชัดเจนว่าการสั่งคดีของพนักงานอัยการไม่ถือว่าเป็น
ค าสั่งทางปกครอง เพ่ือมิให้ผู้ใดน าดุลพินิจในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ 

(๓) บทบัญญัติในวรรคสามได้บัญญัติรับรองให้การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอ่ืนขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ และเพ่ือเป็นหลักประกันว่าพนักงานอัยการจะได้รับ
ค่าตอบแทนที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะท านองเดียวกับตุลาการ จึงได้บัญญัติให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
เป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมส าหรับการบริหารงานบุคคล ได้ก าหนดไว้ให้ ชัดเจนว่าต้องด าเนินการโดย
คณะกรรมการอัยการ  และเพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีผู้มีอ านาจใด ๆ มาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
คณะกรรมการอัยการ จึงได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญถึงองค์ประกอบส าคัญของคณะกรรมการอัยการ ว่า ประธาน
กรรมการจะต้องเป็นผู้ที่พนักงานอัยการเลือกมาจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นพนักงานอัยการ  ส่วนกรรมการอ่ืน
จะมีจ านวนเท่าไรให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด แต่อย่างน้อยจะต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงาน
อัยการมาก่อนจ านวนสองคน กรรมการดังกล่าวพนักงานอัยการเป็นผู้เลือก  อย่างไรก็ตามแม้ว่าความในตอนท้าย
จะบัญญัติว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ก็ตาม แต่กฎหมายที่จะบัญญัติขึ้น จะบัญญัติให้ผิดไปจากหลักการที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้ เช่น จะบัญญัติมิให้พนักงานอัยการที่ด ารงต าแหน่งอัยการอาวุโส ไม่มีสิทธิเลือกหรือ
รับเลือกมิได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดว่า อัยการอาวุโสมิใช่พนักงานอัยการ  ในกรณีเช่นนั้น ผู้ด ารงต าแหน่ง
อัยการอาวุโสก็อาจไม่มีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาสั่งหรือฟ้องคดีได้ 

(๔) ส่วนความในวรรคสี่ เป็นการก าหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพ่ือป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระท าการหรือด ารง
ต าแหน่งใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือท าให้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่  มาตรการดังกล่าวต้อง
ก าหนดให้ชัดแจ้ง และใช้เป็นการทั่วไป ความตอนท้ายที่ว่า “โดยจะมอบอ านาจให้มีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
มิได”้ มีความหมายว่า กฎหมายที่จะไปบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต้องบัญญัติให้ชัดเจน จะบัญญัติในลักษณะที่จะท าให้
มีการมอบอ านาจให้องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป
มิได้ 

ทั้งนี้ บทเฉพาะกาล ได้ก าหนดข้อห้ามในมาตรา ๒๗๗ วรรคสาม ก าหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มี
การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้พนักงานอัยการด ารงต าแหน่ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐในท านองเดียวกัน หรือด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือ
กิจการอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 



 

หมวด ๑๔ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ความมุ่งหมาย 

ภายใต้หลักการของการเป็นรัฐเดี่ยวตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวดนี้บัญญัติขึ้นเพ่ือให้สามารถจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
โดยก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเอง มีความโปร่งใส่ และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ก าหนดกลไกให้ประชาชนเสนอความต้องการและตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้  พร้อมทั้งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการให้บริการประชาชนและ
จัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ มีรายได้เป็นของตนเอง และมีอิสระในการบริหารงานต่าง ๆ โดยจะต้องรายงานผล 
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งก าหนดให้ การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ตามระบบคุณธรรม 
 
 
 
 
  



๔๔๕ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๔๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑ ให้มีการจัดการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถใน
การปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน 

ก าหนดหลักการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นและเงื่อนไขในการปกครองตนเอง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

หลักแห่งการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๒๑๔) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มา 
ทุกฉบับ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้ ภายใต้หลักการปกครองตนเองที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
การก าหนดหลักการเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับ มาตรา ๑ ความว่า 
“ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้” ดังนั้นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบพิเศษในลักษณะที่เป็นอิสระอย่างเด็ดขาดจากรัฐ จึงกระท ามิได้ 

บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นใหม่ เพ่ือวางหลักว่าท้องถิ่นใดจะมีรูปแบบการ
ปกครองแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ต้องดูปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย ปัจจัย
ดังกล่าว ได้แก่ ๑) รายได้ที่ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้ ๒) จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และ ๓) พื้นที่ 
ที่ต้องรับผิดชอบ  
 
 
  



๔๔๖ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๕๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่
สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กลไกและข้ันตอนในการกระจายหน้าที่และอ านาจ ตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรที่เก่ียวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของ
ส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
ใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการ
ร่วมด าเนนิการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมาย
ให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการนั้นก็ได้ 

รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่าง
เพียงพอ  ในระหว่างที่ยังไม่อาจด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 

ก าหนดหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลและ
จัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะ 



๔๔๗ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เก่ียวกับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการ
ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

ในอดีตก่อนปีพ.ศ. ๒๕๔๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้อย่างอิสระอย่าง
แท้จริง เนื่องจากถูกควบคุมโดยระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้น าหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาปรับปรุงเนื้อหาโดยบัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ มีอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  รวมทั้ง
รองรับกับการกระจายอ านาจ โดยก าหนดแนวทางต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดขอบเขตและบทบาทการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องด าเนินการ
ทั้ง “การจัดท าบริการสาธารณะ” ซึ่งเป็นเรื่องการบริการ ควบคู่กับการจัด “กิจกรรมสาธารณะ” ซึ่งเป็นเรื่อง
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งไม่ใช่
คิดถึงการหารายได้เพียงอย่างเดียว 

หมายเหตุ : เดิมส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่า การจัดท ากิจกรรมสาธารณะ
ไม่มีกฎหมายรองรับและให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้ก าหนด
ขอบเขตการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ให้ชัดเจน โดยการบัญญัติแยกความว่า “การจัดท าบริการ
สาธารณะ” และ“กิจกรรมสาธารณะ” ออกจากกัน เพ่ือประสงค์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจกรรม



๔๔๘ 

สาธารณะต่าง ๆ ที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามประเพณีของ
ท้องถิ่น หรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีภายในท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา หรือประเพณีตัก
บาตรเทโว เป็นต้น โดยสามารถใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 

(๒) “การจัดท าบริการสาธารณะ” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหมายอย่างกว้าง 
ครอบคลุมการจัดท าบริการสาธารณะโดยค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นด้วย ซึ่งสามารถก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นไว้ในกฎหมายล าดับรองต่อไป 

ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองได้บัญญัติขึ้นเพ่ือมุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า
บริการสาธารณะประเภททั่วไป หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ โดยมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะประเภททั่วไปก็ได้ แต่ถ้าบริการ
สาธารณะเรื่องใดที่ก าหนดในกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ กฎหมาย
จะต้องค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีการกระจายบริการ
สาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการโดยไม่ค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท า
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเองต้องได้รับผลกระทบจากการจัดท าบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเอง  

ทั้งนี้ ความในวรรคสองยังได้ก าหนดขั้นตอนในการกระจายอ านาจของส่วนราชการ ตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การกระจาย
อ านาจต้องค านึงถึงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งและความสามารถที่แตกต่างกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๓) ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้หรือเก็บภาษีอากรเพ่ือเป็น
รายได้ของตนเอง โดยจัดให้มีระบบภาษีอากรและการจัดสรรภาษีอากรที่เหมาะสมระหว่างรัฐกับท้องถิ่น เพ่ือให้มี
ส่วนแบ่งภาษีอากรที่ชัดเจน ลดการพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐส่วนกลาง ซึ่งอาจถูกแทรกแซงทางการเมืองได้ง่าย  
นอกจากนี้ ยังจะต้องส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่การจัดเก็บ
ภาษีอากร ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นต่อไป รวมทั้งได้ก าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเรื่องการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการ
ป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กฎหมายดังกล่าวจะต้องเหมาะสมแก่บริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  



๔๔๙ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๕๑  การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องใช้
ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็น
ของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกัน
หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันได้ 

ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และบัญญัติ
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยก าหนดขึ้นเพ่ือวางหลักการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๒) การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมแล้ว ยังจะต้องค านึงถึงรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความต้องการที่
เหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ประกอบกัน เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีความต้องการบุคลากรและมาตรฐานในการ
บริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน 

(๓) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้บัญญัติหลักการให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีระบบพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้ ซึ่งเป็นหลักการในท านองเดียวกับมาตรา ๒๘๘ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยวางมาตรการคุ้มครองระบบคุณธรรมและจริยธรรม
ในการบริหารงานบุคคลภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นมาตรการป้องกันมิให้นักการเมืองท้องถิ่น
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นหลักการเดียวกับที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติไว้
ส าหรับการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐทั้งหลาย (มาตรา ๗๖ วรรคสอง) 
 
  



๔๕๐ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๕๒  สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการ
เลือกตั้ง 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจาก
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้อง
ค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
แนวทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งต่าง ๆ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน  และ
เจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตไว้ด้วย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๑๗ (มาตรา ๒๑๖ และมาตรา ๒๑๗) และได้บัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญต่อมาทุกฉบับ เพ่ือก าหนด
หลักการเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงวิธีการได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมาใน ๒ รูปแบบ คือ ๑) จากการเลือกตั้งโดย
ประชาชนในท้องถิ่น หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และ ๒) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ (รวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 
เหตุที่บัญญัติให้มีวิธีที่สอง เนื่องจากการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในปัจจุบันยังไม่มีหลักการที่
ชัดเจน ในอนาคตอาจมีการก าหนดที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในรูปแบบอ่ืน อาทิ ท้องถิ่นบางแห่งมี
ความจ าเป็นต้องบริหารจัดการโดยบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมาจากการแต่งตั้งโดย
สภาท้องถิ่นในลักษณะสัญญาจ้างเพ่ือให้ท าหน้าที่บริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การก า กับของ
สภาท้องถิ่นก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือเปิดทางเลือกให้ท้องถิ่นสามารถออกแบบวิธีการได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้เหมาะสมกับ 
สภาพพ้ืนที่ในช่วงเวลานั้นๆ แต่การออกแบบการได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 
  



๔๕๑ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๕๓  ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไก
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดหลักการในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นครั้งแรก 
และบัญญัติต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้การด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  
 
 
 
  



๔๕๒ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๕๔  ประชาชนผู้มีสทิธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือ
เสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัตินี้ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นครั้งแรก 
(มาตรา ๒๘๖ และมาตรา ๒๘๗) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๘๕ และ
มาตรา ๒๘๖)  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้น าความในทั้งสองมาตรามาบัญญัติไว้
รวมกันเป็นมาตราเดียวเพ่ือบัญญัติให้สิทธิของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติ และถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้  

(๒) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่มี การบัญญัติกระบวนการถอดถอนนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา แต่บัญญัติให้ การปกครองในระดับท้องถิ่น ประชาชนสามารถถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้  เนื่องจากการปกครองในระดับท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน ประชาชนจะรู้เห็นและรับทราบการท างานของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตลอดเวลา 
ประชาชนจึงควรใช้สิทธิในการถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้งให้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระได้ หากมีการกระท าที่ไม่
เหมาะสมหรือกระท าผิดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 
 
 
 



 

 
ความมุ่งหมาย 

โดยที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายที่ก าหนดรูปแบบของประเทศ 
และองคาพยพในการบริหารกิจการบ้านเมือง ความสัมพันธ์ขององคาพยพดังกล่าว และที่ส าคัญเป็นเสมือน
สัญญาประชาคมที่จะยอมให้รัฐมีบทบาทในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด 
ภายใต้เงื่อนไขอย่างใด แต่แม้จะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ในยามที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือ
ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลง ก็อาจมีความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ในรัฐธรรมนูญจึงต้องมี
บทบัญญัติว่าด้วยวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไว้โดยเฉพาะ ซึ่งตามปกติจะมีวิธีการแก้ไข ใน ๒ ระดับ คือ 
สามารถแก้ไขได้ง่าย หรือแก้ไขได้ยาก ซึ่งตามปกติในนานาประเทศ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะก าหนดให้มีการ
แก้ไขได้ยากกว่าการแก้ไขกฎหมายปกติ แต่แม้กระนั้นระดับความยากก็ยังมีหลายระดับ สุดแต่ภูมิหลังหรือ
ความประสงค์ของประชาชนในขณะที่เกิดรัฐธรรมนูญขึ้น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้ก าหนดวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับที่ส าคัญมากจะก าหนดให้การแก้ไขเป็นไป
ได้ยากมาก ส่วนระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบของรัฐหรือโครงสร้างทางการเมืองมากนัก จะก าหนดให้แก้ไข
ได้ในระดับที่ยากกว่าปกติ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นส าคัญ เหตุที่แยก เป็น ๒ ระดับเช่นนี้  
ก็เนื่องจากรัฐธรรมนูญนี้ได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้มีการพัฒนา ปฏิรูปการเมืองให้เป็นไปโดยสุจริต ขจัดการทุจริต
คอร์รัปชันให้ลดน้อยหรือหมดไป จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างกลไกต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้มีการด าเนินการ
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว การแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจึงก าหนดให้ท าได้ยากมากขึ้น
กว่าปกติ โดยก าหนดให้ต้องผ่านการท าประชามติจากประชาชนก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมจึงจะเกิดผล แต่ในกรณี
ที่เป็นการแก้ไขบทบัญญัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ก็ก าหนดให้ท าได้ยากกว่าปกติ เพื่อให้มีการค านึงถึงทุก
ฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง อันเป็นการป้องกันมิให้ใช้เสียงข้างมาก โดยไม่ค านึงถึงเสียงข้างน้อยอย่างท่ีเคยปรากฏในอดีต 

การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
(๑ ) ห้ ามแก้ ไข เพ่ิม เติม เพ่ื อ เปลี่ ยนแปลงการปกครองระบอ บประชาธิป ไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ (มาตรา ๒๕๕) 
(๒) การแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ ๑) หมวด ๑ บททั่วไป ๒) หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ ๓) 

หมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ๔) เรื่องที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และ ๕) เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท าให้ 
ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ านาจได้ ก าหนดให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาญัตติ ขอแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าห้าหมื่น 
คน (มาตรา ๒๕๖) แล้ว ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติด้วย 

หมวด ๑๕ 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 



๔๕๔ 
 

 

(๓) การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืนใด ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกไม่ได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน 
และต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 
 
 
  



๔๕๕ 
 

 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๕๕  การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้ 

ก าหนดข้อห้ามในการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ เป็นข้อห้ามเด็ดขาดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากบทบัญญัติ 
มาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ได้ก าหนดว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ 
และมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดรูปแบบการปกครองของ
ประเทศ (State Administration Form) ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นหลักการส าคัญของรัฐธรรมนูญและขณะเดียวกันเป็นการยืนยันว่าการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับกระท าไม่ได้ การที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในหลักการดังกล่าวย่อมกระท า
มิได้โดยเด็ดขาด 
 
  



๔๕๖ 
 

 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๕๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕ การแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี 
หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจาก
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

(๒) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องเสนอเป็นร่าง
รฐัธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสาม
วาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งขั้นรับ
หลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจ านวนนี้
ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับ
มาตรา โดยการออกเสียงในวาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็น
ประมาณ แต่ในกรณีท่ีเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชน
เป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้
แสดงความคิดเห็นด้วย 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้
สิบห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสาม 
ต่อไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามขั้นสุดท้าย 
ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ 
และเงื่อนไขในการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ โดยการขอแก้ไข
เพ่ิมเติมอาจมาจากฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้า
หมื่นคน 



๔๕๗ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจ านวนนี้
ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรค
การเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

(๗) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แล้ว ให้รอไว้สิบ
ห้าวัน แล้วจึงน าร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย และให้น าความในมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

(๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด 
๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เรื่องท่ีเกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่อง
ที่ท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ านาจได้ 
ก่อนด าเนินการตาม (๗) ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตาม
กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียง
ประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้
ด าเนินการตาม (๗) ต่อไป 

(๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (๗) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้ง
สองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อ
ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี
ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะตาม
(๘) และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 



๔๕๘ 
 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยมิได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๖๓) และบัญญัติท านองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญบาง
ประการ เพ่ือป้องกันการใช้เสียงข้างมากแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยไม่ค านึงถึงเสียงข้างน้อย และ ให้
ความส าคัญกับวุฒิสภาเพ่ือให้ได้ความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

(๒) ผู้มีสิทธิเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 
๑) คณะรัฐมนตรี 
๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน

สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา 
๔) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการ

เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

(๓) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต่อรัฐสภา และให้รัฐสภา
พิจารณาเป็นสามวาระ ดังนี้ 

วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ การออกเสียงลงคะแนนใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย
เปิดเผยและต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ทั้งนี้  เนื่องจากการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญและมีผลใช้บังคับกับประชาชนทุกคน การออกเสียงลงคะแนนจึงต้องเกิดจากความร่วมมือกันและ
ความเห็นชอบร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

วาระท่ีสอง ขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา การออกเสียงให้ถือเสียงข้างมาก แต่หากเป็น
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อเสนอขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมแสดงความคิดเห็นด้วย เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้น
ก าหนดให้รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามต่อไป 



๔๕๙ 
 

 

วาระที่สาม เป็นขั้นสุดท้าย การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา โดยในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกไม่ได้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของ
ทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกันของทุกพรรคการเมืองและ
ด้วยความเห็นชอบสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือป้องกันปัญหาการลงมติการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยใช้เสียงข้าง
มากและไม่ค านึงถึงเสียงข้างน้อยได้ 

(๔) คะแนนเสียงที่ใช้ในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามความใน (๓) และ (๖) ซึ่งต้องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภานั้น ซึ่ง เป็น
หลักการเดิมในการลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ เป็นต้นมา 

(๕) เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน แล้ว
จึงน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

(๖) กรณีที่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ก่อนด าเนินการน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย หากเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑) การแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๑ บททั่วไป 
๒) การแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ 
๓) การแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
๔) การแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่ง

ต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
๕) การแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือ

เรื่องท่ีท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ านาจได้ 

(๗) ส าหรับกระบวนการการตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญว่าชอบด้วยบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยก าหนดว่าก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของ
ทั้งสองสภารวมกันมีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภาว่า 

๑) ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือไม ่



๔๖๐ 
 

 

๒) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 

๓) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ หรือไม่ 

๔) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท าให้ศาล
หรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ านาจได้ หรือไม่ 

ในกรณีที่ เป็นไปตาม ๒) ๓) และ ๔) ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติก่อนที่น าร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ตามมาตรา ๒๕๖ (๘) 
เมื่อประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธ รรมนูญ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
นายกรัฐมนตรีจะน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยไม่ได้ 
 



 

หมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ 

 
ความมุ่งหมาย 

บทบัญญัติในหมวดนี้ เป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นใหม่และเป็นกลไกส ำคัญ เพ่ือให้เกิดกำรปฏิรูป
ประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ที่ส ำคัญและจ ำเป็น เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลอย่ำงแท้จริงจึงจ ำเป็นต้องบัญญัติหลักกำร และก ำหนดกรอบเวลำในกำรปฏิรูปอย่ำง
ชัดเจน รวมทั้งมีบทบังคับในตัวเองเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด 

ในกำรบัญญัติหมวดกำรปฏิรูปประเทศนั้น คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญได้น ำรำยงำน
ข้อเสนอกำรปฏิรูปในเรื่องต่ำง ๆ อันประกอบด้วยวำระกำรปฏิรูป จ ำนวน ๓๗ วำระ และวำระพัฒนำ จ ำนวน 
๘ วำระ ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำปฏิรูปแห่งชำติ และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของสภำขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปประเทศ รวมถึงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน มำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกรอบกำรปฏิรูป
ประเทศตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 

บทบัญญัติในหมวดนี้มี ๕ มำตรำ กล่ำวคือ มำตรำ ๒๕๗ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรก ำหนด
เป้ำหมำยกำรปฏิรูป มำตรำ ๒๕๘ เป็นบทบัญญัติที่ก ำหนดประเด็นกำรปฏิรูปว่ำ ต้องด ำเนินกำรปฏิรูปอย่ำง
น้อยใน ๗ ด้ำนรวม ๓๒ ประเด็น มำตรำ ๒๕๙ เป็นบทบัญญัติที่ก ำหนดกลไกในกำรปฏิรูปในภำพรวม และ
บทบัญญัติตำมมำตรำ ๒๖๐ และมำตรำ ๒๖๑ ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรปฏิรูป ๒ เรื่อง ที่เป็น
รำกฐำนส ำคัญ คือ กำรปฏิรูปกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยในมำตรำ ๒๖๐ 
เป็นบทบัญญัติที่ก ำหนดให้มีกลไกในกำรปฏิรูปด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต ำรวจเป็นกำรเฉพำะ 
และในขณะที่มำตรำ ๒๖๑ ก็เป็นบทบัญญัติที่ก ำหนดให้มีกลไกในกำรปฏิรูปกำรศึกษำไว้เป็นกำรเฉพำะอีกทำง
หนึ่งด้วย 
  



๔๖๒ 
 

 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๕๗  กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวดนี้ต้อง
ด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี
ปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำ
ด้ำนจิตใจ 

(๒) สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอัน
ทัดเทียมกันเพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ 

(๓) ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิรูปประเทศ 
เพ่ือควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ 
สังคมมีควำมสงบสุข ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี ้ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิรูปโดยก ำหนดเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปเพื่อให้ 
๑) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ ๒) สังคมมีควำมสงบสุข 
เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ และ ๓) ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
 
 
 
  



๔๖๓ 
 

 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๕๘  ให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงน้อยในด้ำน
ต่ำง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 

ก. ด้ำนกำรเมือง 
(๑) ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองรวมตลอดทั้งกำรตรวจสอบ
กำรใช้อ ำนำจรัฐ รู้จักยอมรับในควำมเห็นทำงกำรเมืองโดยสุจริตที่แตกต่ำง
กัน และให้ประชำชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชำมติโดยอิสระ 
ปรำศจำกกำรครอบง ำไม่ว่ำด้วยทำงใด 

(๒) ให้กำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองเป็นไปโดย
เปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคกำรเมืองพัฒนำเป็นสถำบันทำง
กำรเมืองของประชำชนซึ่งมีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองร่วมกัน มีกระบวนกำร
ให้สมำชิกพรรคกำรเมืองมีส่วนร่วมและมีควำมรับผิดชอบอย่ำงแท้จริงใน
กำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองและกำรคัดเลือกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ำมำเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

(๓) มีกลไกท่ีก ำหนดควำมรับผิดชอบของพรรคกำรเมือง
ในกำรประกำศโฆษณำนโยบำยที่มิได้วิเครำะห์ผลกระทบ ควำมคุ้มค่ำ และ
ควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ำน 

(๔) มีกลไกท่ีก ำหนดให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชำชนในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของตน 

(๕) มีกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติ
วิธีภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ข. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
(๑) ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ใน

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์
ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 

(๒) ให้มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐ 

ก ำหนดประเด็นในกำรปฏิรูปประเทศ
ว่ำต้องมีอย่ำงน้อย ๗ ด้ำนดังนี้ 
(๑) ด้ำนกำรเมือง 
(๒) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
(๓) ด้ำนกฎหมำย 
(๔) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
(๕) ด้ำนกำรศึกษำ 
(๖) ด้ำนเศรษฐกิจ 
(๗) ด้ำนอื่น ๆ 
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ทุกหน่วยงำนเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินและกำรบริกำรประชำชน 

(๓) ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำร
บริหำรงำนของรัฐและแผนก ำลังคนภำครัฐให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ
ควำมท้ำทำยใหม่ ๆ โดยต้องด ำเนินกำรให้เหมำะสมกับภำรกิจของ
หน่วยงำนของรัฐแต่ละหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน 

(๔) ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคล
ภำครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำมำท ำงำน 
ในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถเจริญก้ำวหน้ำได้ตำมควำมสำมำรถและ
ผลสัมฤทธิ์ของงำนของแต่ละบุคคล มีควำมซื่อสัตย์สุจริต กล้ำตัดสินใจและ
กระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตัว มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
มำตรกำรคุ้มครองป้องกันบุคลำกรภำครัฐจำกกำรใช้อ ำนำจโดยไม่เป็น
ธรรมของผู้บังคับบัญชำ 

(๕) ให้มกีำรปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้มี
ควำมคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริต
ทุกขั้นตอน 

ค. ด้ำนกฎหมำย 
(๑) มีกลไกให้ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

หรือข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้
สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ และพัฒนำให้สอดคล้องกับหลัก
สำกล โดยให้มีกำรใช้ระบบอนุญำตและระบบกำรด ำเนินกำรโดย
คณะกรรมกำรเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อให้กำรท ำงำนเกิดควำมคล่องตัว โดยมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควำมจ ำเป็น เพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

(๒) ปฏิรูประบบกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำอบรม
วิชำกฎหมำยเพื่อพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ มี
นิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมำย 

(๓) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยของรัฐโดยใช้
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เทคโนโลยีต่ำง ๆ เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลกฎหมำยได้สะดวก และ
สำมำรถเข้ำใจเนื้อหำสำระของกฎหมำยได้ง่ำย 

(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและ
เสนอร่ำงกฎหมำย 

ง. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
(๑) ให้มีกำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในทุกข้ันตอน

ของกระบวนกำรยุติธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรม
โดยไม่ล่ำช้ำ และมีกลไกช่วยเหลือประชำชนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งกำรสร้ำงกลไกเพ่ือให้มีกำรบังคับกำร
ตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและควำมไม่เป็นธรรม
ในสังคม 

(๒) ปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำให้มีกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำร 
อย่ำงเหมำะสม ก ำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ 
ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขำดอำยุควำม และสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรใน
กำรสอบสวนคดีอำญำ รวมทั้งก ำหนดให้กำรสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จำก
นิติวิทยำศำสตร์ และจัดให้มีบริกำรทำงด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มำกกว่ำหนึ่ง
หน่วยงำนที่มีอิสระจำกกัน เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรในกำรพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่ำงมีทำงเลือก 

(๓) เสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรขององค์กร
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรม ให้มุ่งอ ำนวยควำมยุติธรรมแก่
ประชำชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

(๔) ด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับหน้ำที่ อ ำนำจ และภำรกิจของต ำรวจ
ให้เหมำะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรต ำรวจให้เกิดประสิทธิภำพ มีหลักประกันว่ำข้ำรำชกำรต ำรวจจะ
ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรแต่งตั้ง และ
โยกย้ำย และกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบตำมระบบคุณธรรมที่ชัดเจน 
ซึ่งในกำรพิจำรณำแต่งตั้งและโยกย้ำยต้องค ำนึงถึงอำวุโสและควำมรู้
ควำมสำมำรถประกอบกัน เพื่อให้ข้ำรำชกำรต ำรวจสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
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อย่ำงมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อำณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภำพ และภำคภูมิใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน 

จ. ด้ำนกำรศึกษำ 
(๑) ให้สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแล

และพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมมำตรำ ๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับ
วัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 

(๒) ให้ด ำเนินกำรตรำกฎหมำยเพื่อจัดตั้งกองทุนตำม
มำตรำ ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ 

(๓) ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำ 
ผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู  
มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบ
คุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้ประกอบวิชำชีพครู 

(๔) ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพื่อให้
ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด และปรับปรุงโครงสร้ำงของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชำติและระดับพ้ืนที่ 

ฉ. ด้ำนเศรษฐกิจ 
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของประเทศเพ่ือให้ประเทศชำติและประชำชนได้รับประโยชน์จำก
กำรเข้ำร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่ำง ๆ อย่ำงยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

(๒) สร้ำงกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำควำมคิด
สร้ำงสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

(๓) ปรับปรุงระบบภำษีอำกรให้มีควำมเป็นธรรม ลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ เพ่ิมพูนรำยได้ของรัฐด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ปรับปรุงระบบกำรจัดท ำและกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มีประสิทธิภำพและ
สัมฤทธิผล 

(๔) สร้ำงกลไกเพ่ือส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบกำร 
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แตล่ะขนำดให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงเหมำะสม และส่งเสริม
กำรประกอบวิสำหกิจเพ่ือสังคมและวิสำหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสร้ำงกลไกเพ่ิมโอกำสในกำรท ำงำนและกำรประกอบอำชีพของ
ประชำชน 

ช. ด้ำนอื่น ๆ 
(๑) ให้มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำที่มี

ประสิทธิภำพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรใช้น้ ำในทุกมิติ 
รวมทั้งควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศประกอบกัน 

(๒) จัดให้มีกำรกระจำยกำรถือครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม 
รวมทั้งกำรตรวจสอบกรรมสิทธิ์และกำรถือครองที่ดินทั้งประเทศเพ่ือแก้ไข
ปัญหำกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่ำงเป็นระบบ 

(๓) จัดให้มีระบบจัดกำรและก ำจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภำพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ได้ 

(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนได้รับสิทธิ
และประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำร และกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพและ
สะดวกทัดเทียมกัน 

(๕) ให้มีระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวดูแลประชำชนในสัดส่วนที่เหมำะสม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) ก ำหนดให้มีกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงน้อย ๗ ด้ำน ดังนี้ 
๑) ด้ำนกำรเมือง 
๒) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
๓) ด้ำนกฎหมำย 
๔) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
๕) ด้ำนกำรศึกษำ 
๖) ด้ำนเศรษฐกิจ 
๗) ด้ำนอื่น ๆ 
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ทั้งนี้  ในกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำง ๆ นั้น จะบัญญัติแต่เฉพำะเป้ำหมำยและหลักกำรส ำคัญของ
กำรปฏิรูปด้ำนต่ำง ๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญเท่ำนั้น เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงำนหรือองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง
เป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดกำรปฏิรูปอย่ำงเป็นรูปธรรม 

(๒) ก. ด้านการเมือง 

๑) ก ำหนดขึ้นโดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ในเรื่องระบอบประชำธิปไตย และ
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง โดยก ำหนดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง 
กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ รวมทั้งกำรส่งเสริมให้ประชำชนรู้จักกำรยอมรับในควำมเห็นทำงกำรเมืองโดย
สุจริตที่แตกต่ำงกัน 

๒) ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองโดยเปิดเผยและตรวจสอบ
ได ้มีกระบวนกำรให้สมำชิกพรรคกำรเมืองมีส่วนร่วมและมีควำมรับผิดชอบอย่ำงแท้จริง เพ่ือให้พรรคกำรเมือง
พัฒนำเป็นสถำบันกำรเมืองของประชำชน  และก ำหนดให้มีกระบวนกำรคัดเลือกเพ่ือให้ได้ผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ำมำเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง รวมทั้งกำร
ก ำหนดให้มีกลไกควำมรับผิดชอบของพรรคกำรเมืองในนโยบำยที่มิได้วิเครำะห์ผลกระทบ ควำมคุ้มค่ำ และ
ควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ำน และให้มีกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี 

(๓) ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

๑) เป้ำหมำยส ำคัญของกำรปฏิรูปด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน คือ เพ่ือให้เกิดกำร
ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำง ระบบกำรบริหำรงำนของรัฐ และแผนก ำลังคนภำครัฐให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
และควำมท้ำทำยใหม่ ๆ รวมทั้งต้องมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนของรัฐให้เป็นไปอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรน ำ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ และให้มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนเข้ำ
ด้วยกัน อันจะท ำให้ระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีได้อย่ำงแท้จริง 

๒) ก ำหนดให้มีกำรปฏิรูประบบรำชกำรให้มีควำมเข้มแข็ง ปรำศจำกกำรแทรกแซงของฝ่ำย
กำรเมือง รวมทั้งก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมืองและข้ำรำชกำรประจ ำให้มีควำมเหมำะสม 
เสริมสร้ำงและใช้ระบบคุณธรรมอย่ำงเคร่งครัด ให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดิน 
และมีกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรด ำเนินงำนของรัฐเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้โดยสะดวก 

๓) กำรปฏิรูปด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินควรเปิดโอกำสให้บุคคลที่มีควำมรู้สำมำรถเข้ำ
ไปสู่ระบบรำชกำรได้อย่ำงแท้จริง โดยมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนได้ด้วยศักยภำพของตนเอง เพ่ือเป็น
กำรสร้ำงแรงจูงใจที่จะท ำให้เกิดกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และให้น ำระบบคุณธรรมมำใช้ใน
กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำยข้ำรำชกำร เพื่อให้สำมำรถคัดเลือกข้ำรำชกำรที่ดีและซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้บริกำรประชำชนได้ตำมศักยภำพของข้ำรำชกำรนั้น ๆ  รวมทั้งมีมำตรกำรคุ้มครองจำกกำรใช้อ ำนำจโดยไม่
เป็นธรรมจำกผู้บังคับบัญชำ นอกจำกนี้ ควรมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ไม่ให้
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ยึดติดกับประเพณีปฏิบัติหรือกรอบกำรปฏิบัติรำชกำรแบบเดิม ซึ่งเป็นสำเหตุท ำให้กำรด ำเนินงำนของรำชกำร
เป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำและไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ด้วย 

๔) ก ำหนดให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้มีควำมคล่องตัว เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ และมีกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตทุกข้ันตอน 

(๔) ค. ด้านกฎหมาย 
๑) กำรปฏิรูปด้ำนกฎหมำย มีเป้ำหมำยหลักคือ กำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันให้เป็นไปตำมหลักกำรที่บัญญัติในมำตรำ ๗๗  และสอดคล้องกับ
หลักสำกล ทั้งนี้ เพ่ือมิให้มีกฎหมำยที่สร้ำงภำระเกินควำมจ ำเป็นแก่ประชำชน 

๒) กำรปฏิรูปกำรศึกษำกฎหมำย ควรมีกำรปฏิรูประบบกำรเรียนกำรสอนวิชำกฎหมำย 
เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยมีควำมรอบรู้ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมำย 

๓) ในกำรปฏิรูปด้ำนกฎหมำยจะต้องด ำเนินกำรจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำร
จัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย เพ่ือให้สอดคล้องกับมำตรำ ๑๓๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ได้ก ำหนดให้ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งหมื่นคนสำมำรถเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยตำมหมวด ๓ สิทธิและเสรีภำพของ
ปวงชนชำวไทย หรือหมวด ๕ หน้ำที่ของรัฐ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยได้ 

(๕) ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
๑) ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมชัดเจน 

และควรให้มีกำรปฏิรูประบบกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนซึ่ง
ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดอำญำ ดังนั้น จึงควรออกแบบกลไกเพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุลอ ำนำจกำรสอบสวนของ
พนักงำนสอบสวน หรือมอบหมำยให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอ ำนำจสอบสวนร่วมกับพนักงำนสอบสวน เพ่ือ
อ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชน และมีกลไกช่วยเหลือประชำชนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งกำรสร้ำงกลไกเพ่ือให้มีกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือลด
ควำมเหลื่อมล้ ำและควำมไม่เป็นธรรมในสังคม 

๒) ก ำหนดให้มีหน่วยงำนบริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มำกกว่ำหนึ่งหน่วยงำนที่มีอิสระจำก
กัน เพ่ือเป็นกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรของพนักงำนสอบสวน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นรวมทั้งเป็นหลักประกัน
ให้สังคมและประชำชน ได้รับควำมเป็นธรรมมำกยิ่งขึ้น 

๓) ก ำหนดให้มีกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนกำรยุติธรรม เพ่ือให้กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเกิดควำมสะดวกและรวดเร็ว 

๔) ก ำหนดให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับหน้ำที่และอ ำนำจ และภำรกิจของต ำรวจ 
รวมถึงปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรต ำรวจให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
และก ำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันมิให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำจน
เป็นเหตุให้คดีขำดอำยุควำม เพ่ือให้กำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว สร้ำงควำมเป็นธรรม
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบกำรสอบสวนและกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน 
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(๖) จ. ด้านการศึกษา 
๑) กำรปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำ เป็นกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำ และ

ก ำหนดกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ รวมถึงปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับ 

๒) วัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำเพ่ือให้มีกำรปฏิรูปอย่ำงเป็นรูปธรรม เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕๔ ของรัฐธรรมนูญนี้ โดยก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
กำรปรับโครงสร้ำงกำรศึกษำ และกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ให้มีประสิทธิภำพ  รวมทั้งยัง
ก ำหนดให้มีกำรตรำกฎหมำยจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือกำรศึกษำให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ ปี 

๓) ควรมีกำรปฏิรูประบบคัดกรองผู้ประกอบวิชำชีพครู เนื่องจำกมีกำรใช้บุคลำกรทำง
กำรศึกษำที่ไม่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของครู ตัวอย่ำงเช่น ครูที่ได้รับทุนกำรศึกษำไปศึกษำต่อ
ต่ำงประเทศ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำกลับได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ท ำกำรสอนในสถำนศึกษำที่ไม่สอดคล้อง
กับควำมรู้ควำมสำมำรถที่ศึกษำมำ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ก ำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรภำยในหกสิบ
วันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะและร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภำยในสองปีนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

(๗) ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
๑) กำรปฏิรูปด้ำนเศรษฐกิจ เป็นกำรขจัดอุปสรรคและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบภำษีอำกรให้มีควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
๒) แนวคิดเรื่องกำรปฏิรูประบบเศรษฐกิจ คือ ต้องมีหลักประกันว่ำประชำชนจะไม่ต้อง

รับภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับปัจจัยสี่ในรำคำที่สูงเกินควำมจ ำเป็นจนเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคม ซึ่ง
หลักประกันดังกล่ำวนั้นได้บัญญัติไว้ในมำตรำ ๗๕ ที่กำรจัดระบบเศรษฐกิจของรัฐต้องเป็นไปเพ่ือให้ประชำชน
มีโอกำสได้รับประโยชน์จำกควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่ำงทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ซึ่ง
ต้องครอบคลุมถึงปัจจัยสี่ด้วย 

(๘) ช. ด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจำกกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำงๆ ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ยังมีกำรปฏิรูปในด้ำนอ่ืนๆ 

ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิรูปประเทศอีกหลำยด้ำน อำทิ เช่น 
๑) กำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรมและยั่งยืน 

โดยต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำรใช้น้ ำในทุกมิติ รวมทั้งต้องค ำนึงถึงควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและสภำพ
ภูมิอำกำศประกอบกันด้วย 

๒) จัดให้มีกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือให้เกิดกำรกระจำยกำรถือครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม 
รวมทั้งกำรตรวจสอบกรรมสิทธิ์และกำรถือครองที่ดินทั้งประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหำกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองที่ดินอย่ำงเป็นระบบ 



๔๗๑ 
 

 

๓) จัดให้มีระบบจัดกำรและก ำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภำพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ได้ 

๔) ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรบริหำร
จัดกำร และกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพและสะดวกทัดเทียมกัน 

๕) จัดให้มีระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวดูแลประชำชนใน
สัดส่วนที่เหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
  



๔๗๒ 
 

 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๕๙  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๖๐ และมำตรำ 
๒๖๑ กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวดนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
แผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีวิธีกำร
จัดท ำแผน กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร และ
ระยะเวลำด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศทุกด้ำน ซึ่งต้องก ำหนดให้เริ่ม
ด ำเนินกำรปฏิรูปในแต่ละด้ำนภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดท้ังผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังว่ำจะบรรลุในระยะเวลำ
ห้ำปี 

ให้ด ำเนินกำรตรำกฎหมำยตำมวรรคหนึ่ง และประกำศใช้
บังคับภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

ในระหว่ำงที่กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้
หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรปฏิรูปโดยอำศัยหน้ำที่และอ ำนำจที่มีอยู่
แล้วไปพลำงก่อน 

ก ำหนดให้มีกลไกในกำรปฏิรูปประเทศ
โดยให้มีกฎหมำยว่ำด้วยแผนและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ 
โดยต้องแล้วเสร็จใช้บังคับได้ภำยใน 
๑๒๐ วันนับแต่วันประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมำตรำนี้ ก ำหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือเป็นกรอบกำรด ำเนินกำรซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีวิธีกำรจัดท ำแผน กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร กำรวัดผล และระยะเวลำกำรปฏิรูปในแต่ละด้ำน เพ่ือให้กำร
ปฏิรูปในหมวดนี้บรรลุผลได้อย่ำงชัดเจนตำมที่คำดหวังภำยในห้ำปี โดยก ำหนดให้ตรำกฎหมำยและประกำศใช้
บังคับภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ 

นอกจำกนี้ ในระหว่ำงที่กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำร
ปฏิรูปในบำงเรื่องที่หน่วยงำนของรัฐสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่ต้องอำศัยกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรปฏิรูปก็ให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถด ำเนินกำรโดยอำศัยหน้ำที่และอ ำนำจที่มีอยู่แล้วไปพลำง
ก่อนได ้
 
  



๔๗๓ 
 

 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๖๐  ในกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยตำม
มำตรำ ๒๕๘ ง. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม (๔) ให้มีคณะกรรมกำร
คณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจมำก่อน 
เป็นประธำน 

(๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจซึ่งอย่ำงน้อย
ต้องมีผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติรวมอยู่ด้วย มีจ ำนวนตำมที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนด เป็นกรรมกำร  

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจมำก่อน 
มีจ ำนวนเท่ำกับกรรมกำรตำม (๒) เป็นกรรมกำร 

(๔) ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรม และ
อัยกำรสูงสุด เป็นกรรมกำร 

ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

เมื่อครบก ำหนดเวลำตำมวรรคสองแล้ว ถ้ำกำรแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวยังไม่แล้วเสร็จ ให้กำรแต่งตั้งโยกย้ำย
ข้ำรำชกำรต ำรวจด ำเนินกำรตำมหลักอำวุโสตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เพ่ือให้มีกำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๕๘ 
ง. (๔) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรใน
กำรปฏิรูปต ำรวจขึ้นเป็นกำรเฉพำะ 
รวมทั้งก ำหนดเงื่อนไข และระยะเวลำ
เพ่ือให้มีกำรปฏิรูปเกิดข้ึนจริง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) บทบัญญัติแห่งมำตรำนี้เป็นบทบัญญัติเพ่ือให้กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรต ำรวจให้เกิดประสิทธิภำพนั้น ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรในกำรปฏิรูป
กระบวนกำรยุติธรรมด้ำนต ำรวจ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ในกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปี เพ่ือให้เกิดกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำง
เป็นรูปธรรมและเกิดขึ้นจริง 
 
 



๔๗๔ 
 

 

โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วย บุคคลดังนี้ 
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคย

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจมำก่อน เป็นประธำน 
๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ

รวมอยู่ด้วย มีจ ำนวนตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด เป็นกรรมกำร 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคย

เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจมำก่อน มีจ ำนวนเท่ำกับกรรมกำรตำม (๒) เป็นกรรมกำร 
๔) ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขำธิกำร

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม และอัยกำรสูงสุด เป็นกรรมกำร 

(๒) ในกำรปฏิรูปต ำรวจตำมมำตรำนี้ เพ่ือมุ่งหมำยให้ต ำรวจท ำงำนตำมภำรกิจของตนเองได้ 
และสำมำรถเติบโตได้ตำมผลกำรปฏิบัติงำนเป็นหลัก โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปต ำรวจประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่ไม่เคยเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจมำก่อนและผู้เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจในสัดส่วนเท่ำกัน 
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้ำรำชกำร
ต ำรวจมำก่อน เป็นประธำน รวมทั้งได้เปิดช่องให้เอกชนหรือนักวิชำกำรอิสระซึ่งเป็นผู้มองจำกภำยนอกองค์กร
ต ำรวจมีส่วนร่วมในกำรปฏิรูป เนื่องจำกเอกชนหรือนักวิชำกำรอิสระจะมีมุมมองที่แตกต่ำงจำกต ำรวจ โดย
สำมำรถเข้ำมำเป็นกรรมกำรตำมมำตรำนี้ได้ เนื่องจำกตำมควำมในวรรคหนึ่งได้บัญญัติควำมว่ำ “...และไม่เคย
เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ...” ซึ่งมีควำมหมำยรวมถึงเอกชนและนักวิชำกำรอิสระแล้ว 

(๓) ส ำหรับสัดส่วนของคณะกรรมกำรปฏิรูปต ำรวจตำมอนุมำตรำ (๔) ได้มีกำรปรับปรุงที่มำ
ของสัดส่วนของกรรมกำรที่มิใช่กรรมกำรที่มำจำกข้ำรำชกำรต ำรวจหรือผู้เคยเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ โดย
ก ำหนดให้มีกรรมกำรที่มำจำกผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรม อัยกำรสูงสุด ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงำนผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกำรปฏิรูปด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรปฏิรูปต ำรวจด้วย 

(๔) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ส ำหรับระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในวรรคสองนี้ เป็นระยะเวลำที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตำมควำมใน
มำตรำ ๒๖๐ ต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ให้แล้วเสร็จเท่ำนั้นไม่ใช่วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หำกด ำเนินกำรแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำยไม่แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ คณะกรรมกำรดังกล่ำวก็จะต้องด ำรง
ต ำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

(๕) บทบัญญัติวรรคสำมเป็นกำรบัญญัติเพ่ือก ำหนดว่ำเมื่อครบก ำหนดเวลำหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ถ้ำกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวยังไม่แล้วเสร็จ ในช่วงระยะเวลำ
รอกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรต ำรวจ ให้กำรแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำร
ต ำรวจด ำเนินกำรตำมหลักอำวุโส โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด   ทั้งนี ้ ควำมว่ำ 
“ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ” หมำยถึงเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ 



๔๗๕ 
 

 

เมื่อก ำหนดให้กำรแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำรต ำรวจด ำเนินกำรตำมล ำดับอำวุโส ท ำให้ต้องมีกำรจัดล ำดับอำวุโส 
จึงให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ำยบริหำรในกำรวำงหลักเกณฑ์ในกำรจัดล ำดับอำวุโสแล้ว
ประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำโต้แย้งในเรื่องล ำดับอำวุโส  กำรที่บัญญัติเช่นนี้เนื่องจำกมุ่งหวัง
ว่ำกำรใช้หลักอำวุโสตำมเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีจะก ำหนดขึ้นใหม่จะเปิดโอกำสเป็นกำรพัฒนำต ำรวจโดยจะท ำให้
ได้บุคคลที่มีประสบกำรณ์และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มำท ำหน้ำที่ และจะขจัดปัญหำเกี่ยวกับกำรวิ่งเต้นใน
วงกำรต ำรวจที่เป็นที่รับรู้รับทรำบทั่วกันตำมสื่อต่ำงๆให้หยุดลงได้ และน ำไปสู่กำรมีต ำรวจมืออำชีพอย่ำง
แท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๔๗๖ 
 

 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๖๑  ในกำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๕๘ จ. ด้ำน
กำรศึกษำ ให้มีคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระคณะหนึ่งที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะและ
ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรต่อไป 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้
แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะและร่ำง
กฎหมำยให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภำยในสองปีนับแต่
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

ก ำหนดให้มีกลไกเฉพำะเพ่ือปฏิรูป
กำรศึกษำ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ เป็นบทบัญญัติก ำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระ
คณะหนึ่งเพ่ือด ำเนินกำรศึกษำ จัดท ำข้อเสนอแนะและร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำ โดย
ให้จัดท ำข้อเสนอแนะและร่ำงกฎหมำยให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภำยในสองปีนับแต่วันที่ได้รับกำร
แต่งตัง้ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตำมควำมในมำตรำ ๒๖๑ ด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยในสองปีนับแต่
วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีอำจจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่แทน หรือจะให้คณะกรรมกำรชุด
เดิมปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปกไ็ด ้
 
 
 



 

บทเฉพาะกาล 

 
ความมุ่งหมาย 

บทเฉพาะกาลก าหนดขึ้นเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้วางหลักการใหม่ กล่าวคือ 

(๑) มาตรา ๒๖๙ ได้บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรกให้สมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการ
สรรหาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านคณะกรรมการสรรหา จ านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คน ผ่านการเลือกตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ห้าสิบคน และมีสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งหกคน รวมสองร้อยห้าสิบคน โดยให้อยู่ใน
ต าแหน่งห้าปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

(๒) มาตรา ๒๗๐ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกนี้มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับสมาชิก
วุฒิสภาในบทหลักแล้ว ยังก าหนดให้วุฒิสภาเป็นกลไกหลักในการท าหน้าที่และมีอ านาจเสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศให้ส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ
บัญญัติไว้ 

(๓) มาตรา ๒๗๒ ได้ก าหนดกระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในระยะเวลาห้าปีแรก ให้ชัดเจน 
เป็นไปตามผลการออกเสียงประชามติในส่วนที่มีค าถามเพ่ิมเติมจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ว่า การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร อาจเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภามี
มติยกเว้นได้ และเมื่อรัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ จึงกลับไปด าเนินการเพ่ือเสนอชื่อต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้หรือไม่ก็ได้ 
 



๔๗๘ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๖๒  ให้คณะองคมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

เพ่ือความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะองคมนตรี 

 
ค าอธิบายประกอบ 

มาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดรูปแบบการ
ปกครองของประเทศ (State Administration Form) ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับมาตรา ๓ วางหลักว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ การทีท่รงใช้อ านาจดังกล่าวจึงเป็นพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ 

ในการมีพระบรมราชวินิจฉัยนี้ เมื่อเดิมตั้งแต่แรกมีรัฐธรรมนูญขึ้นนั้น พระมหากษัตริย์จะทรงมี
พระบรมราชวินิจฉัยด้วยพระองค์เอง  อย่างไรก็ดี ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๔๙๐ เป็นต้นมา ได้มีการตั้ งองค์กรที่ เรียกว่า “อภิรัฐมนตรี” ขึ้นเป็นคณะที่ปรึกษาของ
พระมหากษัตริย์โดยการถวายความเห็นโดยชอบและถูกต้องแก่พระมหากษัตริย์ในกิจการต่าง ๆ ต่อมา  
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ได้มีการเปลี่ยนชื่อองค์กรนี้เป็น “คณะองคมนตรี” และ
ได้ก าหนดหน้าที่ของคณะองคมนตรีให้ชัดเจนขึ้นว่ามีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจ 
ทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มา 
ทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นฉบับชั่วคราวหรือถาวร รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วย  
ก็ได้บัญญัติรับรองความมีอยู่ของคณะองคมนตรีมาโดยตลอด แม้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวบางฉบับจะมิได้ก าหนด
หน้าที่ของคณะองคมนตรีไว้ชัดเจน แต่คณะองคมนตรี ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ 
ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษามาอย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่าการมีอยู่และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะองคมนตรีเป็นประเพณีปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Convention) ของประเทศไปแล้ว 

ดังนั้น เพ่ือความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจของคณะองคมนตรี ในการถวายความเห็นต่อ
พระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่ อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญเป็นไปโดยต่อเนื่อง มาตรา ๒๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงบัญญัติ
ให้คณะองคมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ 



๔๗๙ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๖๓  ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป 
และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุด
สมาชิกภาพตามที่บัญญัติไว้ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังต่อไปนี้ด้วย 

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

(๒) มาตรา ๑๐๑ ยกเว้น 
(ก) กรณีตาม (๖) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 

๙๘ ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
(ข) กรณีตาม (๗) เฉพาะในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และ
อ านาจตามกฎหมายหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนที่
เกี่ยวกับมาตรา ๑๘๔ (๑) 

(๓) มาตรา ๑๐๘ ยกเว้น ก. คุณสมบัติตาม (๓) และ 
(๔) และ ข. ลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (๒) และ (๗) แต่เฉพาะกรณี
ตาม (๑) นั้น ไม่รวมส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๓) และ (๑๕) 

ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่ด้านนิติ
บัญญัติในฐานะรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาต่อไปเป็นการชั่วคราว ใน
ระหว่างที่ยังไม่มีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และโดยที่
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีที่มา
แตกต่างไปจากสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาตามบทหลักเนื่องจากมิใช่
สถานการณ์ปกติ กรณีจึงต้องยกเว้นไม่น า
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบางประการ
ที่ก าหนดไว้ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาในบทหลักมาใช้บังคับแก่
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงที่สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 



๔๘๐ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มิให้น ามาตรา ๑๑๒ มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง มิให้น ามาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ ข้าราชการการเมืองที่ตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตาม
มาตรา ๒๖๕ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรานี้ 

ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามวรรคหนึ่ง ให้อ านาจของ
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เป็นอ านาจของประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง หากมีต าแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแทนก็ได้ 

เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) มาตรานี้มุ่งหมายให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่นิติบัญญัติ ในฐานะรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาไปพลางก่อนระหว่างที่ยังไม่มีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้  
ทั้งนี้ เพ่ือความต่อเนื่องในด้านการนิติบัญญัติของประเทศ และเพ่ือให้สอดคล้องกัน จึงได้ก าหนดให้อ านาจของ



๔๘๑ 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เป็นอ านาจของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย 

(๒) โดยที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีที่มาแตกต่างจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภาตามบทหลัก โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติในระหว่างที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ การให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท าหน้าที่นิติบัญญัติในฐานะรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาไปพลางก่อนระหว่างที่ยังไม่มีรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตามบทหลัก จึงต้องยกเว้นไม่น าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบางประการ 
ที่ก าหนดไว้ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในบทหลักมาใช้บังคับแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ดังต่อไปนี้ 

๑) วรรคสอง (๑) เป็นการยกเว้นลักษณะต้องห้ามมิให้ ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๙๘ อันได้แกก่รณ ีดังต่อไปนี้ 

- การเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
- การเป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า นอกจากข้าราชการ

การเมือง การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
- การเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสิ้นสุดลงยังไม่เกิน

สองปี การเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ 

๒) วรรคสอง (๒) (ก) เป็นการยกเว้นไม่ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
- เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ (มาตรา ๙๘ (๓)) 
- เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง (มาตรา 

๙๘ (๑๒)) 
- เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๙๘ (๑๓))  
- เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน  

สองป ี(มาตรา ๙๘ (๑๔))  
- เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ (มาตรา ๙๘ (๑๕))  
๓) วรรคสอง (๒) (ข) เป็นการยกเว้น ให้สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติการตามหน้าที่

และอ านาจตามกฎหมายหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๘๔ (๑) (การด ารงต าแหน่ง
หรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น) 



๔๘๒ 

(คุณสมบัติที่เกี่ยวกับ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี หรือ
เป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา) และคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๘ ก. (๔) ( เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมีความเก่ียวพัน
กับพ้ืนที่ที่สมัคร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา) 

นอกจากนั้นยังยกเว้นลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๘ ข. (๑) (๒) 
และ (๗) แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๑๐๘ ข. (๑) นั้น ไม่รวมถึงลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๙๘ (๓) และ (๑๕)  

๔) (วรรคสาม) ยกเว้นให้ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและพ้นสมาชิกภาพมายังไม่เกิน
สองปี อาจได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ 

(๓ ) เพ่ือให้การนิติบัญญั ติของประเทศในระหว่างที่ สภานิติบัญญั ติแห่ งชาติท าหน้ าที่ 
นิติบัญญัติในฐานะรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาไปพลางก่อนระหว่างที่ยังไม่มีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ หากมีต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ว่างลง จึงได้ก าหนดว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนก็ได้ 

(๔) ความในวรรคสี่ เป็นบทบัญญัติที่ท าให้กฎหมายที่ห้ามมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือด ารงต าแหน่งบาง
ต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งทางการเมือง ไม่น ามาใช้บังคับกับการที่บุคคลเหล่านั้นจะมาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี หรือ
ข้าราชการการเมืองอ่ืนที่ตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผลแห่งบทบัญญัติ
ดังกล่าว บรรดาบทกฎหมายที่มีบทบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมายนั้น ๆ ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ดังกล่าวข้างต้น เป็นอันไม่ใช้บังคับ ในขณะเดียวกันการที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะไปด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามกฎหมายดังกล่าว เมื่อกฎหมายที่ห้าม ไม่ใช้บังคับแล้ว ประกอบกับข้อยกเว้นในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองดังกล่าวข้างต้น จึงไปด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามที่มี
กฎหมายห้ามไว้ได้ 

(๕) เพ่ือป้องกันมิให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากภารกิจส าคัญของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง และการเลือกตั้ง 
จึงได้ห้ามมิให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามความในวรรคหนึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่จะพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 



๔๘๓ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๖๔  ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ 
และให้น าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 

รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
บัญญัตไิว้ส าหรับรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ ยกเว้น (๖) เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และต้องพ้น
จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๗๐ ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม 
(๔) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการด าเนินการ
ตามมาตรา ๑๘๔ (๑) 

การด าเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ แต่ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 

ให้น าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม 

ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เพื่อความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม
บทหลักของรัฐธรรมนูญ ยกเว้นลักษณะ
ต้องห้ามบางประการอันเป็นกรณีที่ใช้บังคับ
แก่คณะรัฐมนตรีซึ่งมีท่ีมาตามรัฐธรรมนูญนี้
เป็นการเฉพาะ 

 
 



๔๘๔ 

ค าอธิบายประกอบ 

(๑) มาตรานี้บัญญัติขึ้นเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยต่อเนื่อง 

(๒) โดยที่คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้มีที่มา
แตกต่างจากคณะรัฐมนตรีตามบทหลัก โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ การให้คณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าวเป็น
คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงต้องยกเว้นไม่น าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบางประการที่ก าหนดไว้ส าหรับ
รัฐมนตรีในบทหลักมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ด้วย ดังต่อไปนี้ 

๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ได้ก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๐ หมายถึง 

- มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี 
- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับการ

แต่งตั้งและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ 

- ไม่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 

- ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาหรือตุลาการ อัยการ กรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒) ความว่า “ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ส าหรับรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ 
ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)” หมายถึง 

- ต้องมสีัญชาติไทยโดยการเกิด (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๑)) 
- มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๒)) 
- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๓)) 
- มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๔)) 
- ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรง (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๕)) 
- ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ 

เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาจากมาตรา  
๑๖๐ (๗)) 



๔๘๕ 

- ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุกระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 
๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๘)) 

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยเป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจาก
ข้าราชการการเมือง (มาจากมาตรา ๙๘  (๑๒))  เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาจากมาตรา ๙๘  
(๑๓)) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี (มาจากมาตรา  ๙๘  
(๑๔)) หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของ
รัฐ (มาจากมาตรา ๙๘ (๑๖)) 

๓) ความว่า “ต้องพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๗๐ ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม (๔) 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑)” หมายถึง ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อตาย หรือลาออก 
ตามมาตรา ๑๗๐ ยกเว้น 

- สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ (มาจากมาตรา ๑๗๐ (๓)) 
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐(มาจากมาตรา ๑๗๐ (๔)) แต่

ในกรณีตามอนุมาตรา (๔) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ านอกจากข้าราชการการเมือง (๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภา
หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี การเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และ (๑๕)เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

- และยกเว้นกรณีมาตรา ๑๗๐ (๕) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ 
หรือมาตรา ๑๘๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑) โดยให้น าหลักการข้อยกเว้นให้สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติสามารถด ารงต าแหน่งอ่ืนซึ่งไม่ ใช่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และ
อ านาจตามกฎหมายหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นการด ารงต าแหน่งในฐานะส่วนตัว เช่น การด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น มาบัญญัติเป็นข้อยกเว้นให้แก่คณะรัฐมนตรีด้วย 

(๓) เมื่อได้ยกเว้นไม่น าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบางประการที่ก าหนดไว้ส าหรับรัฐมนตรี 
ในบทหลักมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้ว ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการ
แต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นใหม่หรือขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงได้ก าหนดให้
เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพ่ือให้
สอดคล้องกันด้วย 

(๔) เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่จะมีข้ึนเป็นครั้งแรกภายหลังจากรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ จึงได้ห้ามมิให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็น



๔๘๖ 

คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่จะพ้น
จากต าแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 
 



๔๘๗ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๖๕  ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยังคงมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ถือว่า
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่
เกี่ยวกับอ านาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 

ให้น าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ด ารง
ต าแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 

เพ่ือให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงของชาติในช่วงเวลาดังกล่าว 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) การก าหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงของชาติในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

(๒) โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติจ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงของชาติในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 



๔๘๘ 

๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙  ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังสามารถใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นในช่วงเวลา
เปลี่ยนผ่าน 

(๓) การห้ามมิให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งพ้นจากต าแหน่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่จะพ้นจากต าแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้   ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และท าให้ไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 
 
 



๔๘๙ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๖๖  ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๕๙ 

เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือ
วิธีการท างานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้การปฏิรูป
ประเทศตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม 

ก าหนดให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คงอยู่ต่อไปเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกว่าจะ
มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ  ทั้งนี ้เพ่ือความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) มาตรานี้ก าหนดขึ้นเพื่อให้การปฏิรูปประเทศด าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเท ศที่ตราขึ้นตาม
มาตรา ๒๕๙ 

(๒) การก าหนดให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอ านาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือวิธี
ท างานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้นั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมีข้อเสนอแนะเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อย่างเป็นระบบ 

(๓) การห้ามมิให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามความในวรรคหนึ่ง
ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่จะพ้นจากต าแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และท าให้ไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 



๔๙๐ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๖๗  ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่
ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพ่ือ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ 
และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 

(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 

ก าหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่ง
เป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นและทราบถึง
ความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี เป็นผู้ยกร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวทั้ง ๑๐ ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายใน
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ เพ่ือเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา โดยมีกลไกที่จะแก้ไขใน
กรณีท่ีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือ
องค์กรอิสระเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญถูกแก้ไขให้ไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยให้มี
กรรมการร่วมกันเพ่ือพิจารณา และเม่ือ
กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับเสร็จสิ้นลง ให้
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ต าแหน่ง 



๔๙๑ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญจะจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมก็ได้  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และต้องมุ่งหมายให้มี
การขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และต้องท าให้
แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
และเม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว ให้
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากต าแหน่ง แต่ต้องไม่ช้า
กว่าวันพ้นจากต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตาม
มาตรา ๒๖๓ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญจะขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเพ่ิมข้ึนก็ได้ แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกินสามสิบคน 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว สภานิตบิัญญัติ
แห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ  ในกรณีท่ี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับนั้นตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ 

เมือ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้ส่งร่าง



๔๙๒ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือ
พิจารณา  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง หรือ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้แจ้ง
ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง มีจ านวน
สิบเอ็ดคน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธาน
องค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
มอบหมาย ฝ่ายละห้าคน เพ่ือพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ  ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงเกินสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็น
อันตกไป ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสาม
ดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามร่างที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 

เพ่ือประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญด ารงต าแหน่งทางการเมืองภายในสองปีนับ
แต่วันทีพ้่นจากต าแหน่งตามวรรคสอง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑ ) พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ  (Organic Act/Loi Organique) เป็นกฎหมาย 
ที่ก าหนดรายละเอียดของหลักการหรือกลไกส าคัญของรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ เกี่ยวกับการตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ทางการเมือง หรือก าหนดกลไกการด าเนินงานขององค์กรที่มีความส าคัญ เพ่ือให้หลักการหรือกลไกส าคัญของ
รัฐธรรมนูญนั้น “มีผลปฏิบัติอย่างแท้จริง” โดยมีกระบวนการตราเป็นพิเศษแตกต่างจากกระบวนการตรา
พระราชบัญญัติปกติเพ่ือป้องกันมิให้ถูกแก้ไขได้ง่ายจนเกินไป ประกอบกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็น 



๔๙๓ 

ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นและทราบถึงความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี จึงได้ก าหนดให้
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพ่ือจัดท าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากต าแหน่ง 

(๒) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดท ามี
จ านวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้ 

๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง 
๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๓) โดยที่ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการการจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จ ากัดเพียงสองร้อยสี่สิบวัน เฉลี่ยเวลาในการท าฉบับละยี่สิบสี่วัน จึงก าหนดเพ่ิมเติมว่า ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะร้องขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เพ่ิมเติมก็ได ้

(๔) กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสิบฉบับนั้น ได้ก าหนดให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา เพ่ือเป็นหลักประกันว่าในการแก้ไขเพ่ิมเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะ
ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงได้ก าหนดกระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรองการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ด้วย โดยเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่
เกี่ยวข้องในฐานะผู้ปฏิบัติ  หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว “ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” ให้แจ้งให้ประธานสภานิติ



๔๙๔ 

บัญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ
หรือประธานองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย ฝ่ายละห้าคน เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือให้ความเห็นชอบ  ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกิน
สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสามดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ 

แม้ว่าบทบัญญัติแห่งวรรคห้าของมาตรานี้ ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาใน
กรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แก้ไขบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีได้เฉพาะในกรณีที่
เห็นว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากมีกรณีที่องค์กรอิสระหรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เห็นว่าผลของการแก้ไขท าให้มีบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแห่งวรรคห้านี้ไม่ได้ให้อ านาจ
คณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะวินิจฉัยได้ การจะวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ยังคงเป็นอ านาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

(๕) การห้ามไม่ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ เป็นเวลาสองปี นั้น เป็น
ส่วนหนึ่งของการขจัดการมีส่วนได้เสียอันเป็นเจตนารมณ์ส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
 
 



๔๙๕ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๖๘  ให้ด าเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีผลใช้บังคับแล้ว 

เป็นการก าหนดระยะเวลาการเลือกตั้งครั้ง
แรกภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

ระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ได้ก าหนดให้นับ
แต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง อันได้แก่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับทั้งสี่ฉบับแล้ว ก็เพ่ือให้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
เลือกตั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงจะสามารถด าเนินการเลือกตั้งได้  ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  
ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการต่าง ๆ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง 
เพราะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง และการ
ด าเนินการเลือกตั้ง ได้ก าหนดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมด้วยในหลายขั้นตอน เช่น การจัดตั้งพรรคการเมือง การ
ก าหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  และกระบวนการในการ
สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ซึ่งจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  ในการร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ย่อมจ าเป็นที่จะต้องร่างให้สอดคล้องกับ 
กระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวล้วนจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ การก าหนดให้ต้องมีการจัดให้มีการ
เลือกตั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันจึงนับว่าเป็นการเหมาะสมตามความจ าเป็นแล้ว 
 
 



๔๙๖ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๖๙  ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดย
ในการสรรหาและแต่งตั้งให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะ
หนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลาง
ทางการเมือง จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่
ด าเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้
มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ จ านวนสองร้อยคนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
แล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมในอันจะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมี
จ านวนไม่เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาก าหนด แล้วน ารายชือ่เสนอต่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่
ก าหนดตาม (ก) 

(ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้
ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ให้ได้จ านวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจ านวนห้า
สิบคน โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้ค านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ 

ก าหนดให้วุฒิสภาชุดแรกมีจ านวน 
สองร้อยห้าสิบคน ประกอบด้วยสมาชิก
วุฒิสภาโดยต าแหน่ง ๖ คน สมาชิกที่มาจาก
การสรรหาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จ านวน ๑๙๔ คน และสมาชิกท่ีมาจากการ
เลือกตามบทหลักที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเป็นผู้คัดเลือกอีก ๕๐ คน โดย
วุฒิสภาชุดนี้ นอกจากจะมีหน้าที่ตามบท
หลักแล้วยังมีหน้าที่เร่งรัดและก ากับการ
ปฏิรูปประเทศด้วยเพ่ือเป็นหลักประกันว่า
การปฏิรูปจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง  



๔๙๗ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

อย่างทั่วถึง และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหา
ตาม (ข) ให้ได้จ านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นสองร้อยห้าสิบคน และคัดเลือก
รายชื่อส ารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จ านวนห้า
สิบคน  ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ 

(๒) มิให้น าความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๖) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้
ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้
น าความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลกัษณะต้องห้าม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑) 
และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิก
วุฒิสภาโดยต าแหน่ง 

(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน ารายชื่อบุคคล
ซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม (๑) (ค) จ านวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าว
ขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 

(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก าหนดห้าปีนับแต่
วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
เริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีต าแหน่งว่างลง ให้
เลื่อนรายชื่อบุคคลตามล าดับในบัญชีส ารองตาม (๑) (ค) ขึ้นเป็น
สมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ด าเนินการและ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ส าหรับสมาชิกวุฒิสภา
โดยต าแหน่ง เมื่อพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็น
สมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้
ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดย
ต าแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน



๔๙๘ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

ต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 
(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

บุคคลในบัญชีรายชื่อส ารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่
ว่างตาม (๔) หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชี
ส ารอง หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 

(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้
ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ ต่อไป และให้น า
ความในมาตรา ๑๐๙ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) เนื่องจากรัฐธรรมนูญนี้มีเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะให้มีการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง และ
ต้องการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศไว้ด้วย แต่การปฏิรูปประเทศ
จ าต้องมีกลไกในการติดตาม แนะน า และเร่งรัดกระบวนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล ซึ่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าควรก าหนดให้เป็นหน้าที่ของวุฒิสภาในการด าเนินการดังกล่าว 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึง ดังนั้น ในมาตรา ๒๗๐ นอกจากจะก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกนี้มีหน้าที่และ
อ านาจเช่นเดียวกับสมาชิกวุฒิสภาในบทหลักแล้ว ยังก าหนดให้มีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศให้ส าเร็จตามที่กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศบัญญัติไว้ด้วย โดยในวาระ
เริ่มแรกให้สมาชิกวุฒิ สภาประกอบด้วยสมาชิกที่ มาจากการสรรหาของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  
ผ่านคณะกรรมการสรรหา จ านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คน ผ่านการเลือกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ห้าสิบคน 
และมีสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งหกคน รวมสองร้อยห้าสิบคน  โดยให้อยู่ ในต าแหน่งห้าปี  นับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

(๒) ส าหรับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาสรุปได ้ดังนี้ 
๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง 
จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่ด าเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดย
คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการ
ปฏิรูปประเทศมีจ านวนไม่เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก าหนด แล้วน ารายชื่อ



๔๙๙ 

เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพ่ือคัดเลือก
บุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จ านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ 

๒) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ 
จ านวนสองร้อยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แล้วน ารายชื่อ
เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้คัดเลือกผู้ ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อที่ ได้รับจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ได้จ านวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจ านวนห้าสิบคน โดยการคัดเลือก
ดังกล่าวให้ค านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ 

๓) ก าหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งจ านวนหกคน 

(๓) ความในมาตรา ๒๖๙ (๒) ความว่า “มิให้น าความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๖) ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม  
(๑) (ข)” หมายถึง บทบัญญัติลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี
ไม่น ามาใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหา 

(๔) ความในมาตรา ๒๖๙  (๒) ความว่า “...มิให้น าความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๒) 
มาตรา ๑๘๔ (๑) และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง” หมายถึง 
บทบัญญัติมาตรา ๑๘๔(๑) ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามสมาชิกวุฒิสภาด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และความใน
มาตรา ๑๘๕ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามสมาชิกวุฒิสภาใช้สถานะหรือต าแหน่งกระท าการใด ๆ อันมี
ลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมไม่น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง  ดังนั้น ข้าราชการอาจได้รับ
แต่งตัง้ให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาได้เฉพาะกรณสีมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งเท่านั้น 

(๕) ความในมาตรา ๒๖๙ (๔) ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง ผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่ง
แทนต าแหน่ งที่ ว่ าง คือบุ คคลที่ มี รายชื่ อขึ้นบัญชีส ารองไว้  ส าหรับสมาชิกวุฒิ สภาโดยต าแหน่ งนั้ น 
เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วก็จะพ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งให้ผู้ด ารง



๕๐๐ 

ต าแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งแทน  ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่
ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

(๖) ความในมาตรา ๒๖๙ (๖) ก าหนดว่าเมื่ออายุของวุฒิสภาครบห้าปีแล้ว ให้ด าเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ ต่อไป และให้สมาชิกวุฒิสภาผู้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุด
ใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 
 



๕๐๑ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๗๐  นอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหน้าที่
และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท า
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้ง
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อ
รัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน 

ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตาม
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การ
ปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การ
ปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละ
สภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้วินิจฉัย การยื่น
ค าร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่
กรณี จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ 

เมื่อประธานรัฐสภาได้รับค าร้องตามวรรคสาม ให้
ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม ซึ่งประกอบด้วย
ประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพ่ือวินิจฉัย 

ให้วุฒิสภาเป็นกลไกหลักในการก ากับและ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามหมวด 
๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งก าหนดกลไกในการเสนอ
และพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปประเทศ 



๕๐๒ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือ
เสียงข้างมากเป็นประมาณ  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วม
ดังกล่าวให้เป็นที่สุด และให้ประธานรัฐสภาด าเนินการไปตามค า
วินิจฉัยนั้น 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) มาตรานี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดให้การเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศมีขั้นตอนที่แยก
อย่างชัดเจนจากขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายทั่วไป กล่าวคือ การเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศให้
เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งแตกต่างจากการเสนอร่างกฎหมายทั่วไปที่ต้องเสนอผ่านสภา
ผู้แทนราษฎรก่อนแล้วจึงเสนอเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา ส าหรับกรณีมีประเด็นว่าร่างกฎหมายที่เสนอโดย
คณะรัฐมนตรีเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือไม่ ให้มีกลไกในการพิจารณาวินิจฉัยเป็นการเฉพาะ 

(๒) ก าหนดกระบวนการให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบกรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ แต่ในกรณีคณะรัฐมนตรีไม่ได้แจ้งดังกล่าว หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพ่ือให้วินิจฉัย การยื่นค าร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อประธานรัฐสภาได้รับค าร้องแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการร่วมซึ่ง
ประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่ง  ซึ่งเลือกกันเองระหว่าง
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการเพ่ือวินิจฉัย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด 



๕๐๓ 

 

บทบัญญตัิรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๗๑  ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภา
ตามมาตรา ๒๖๙  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือ
สภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระท า
โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ 

(๑) การแก้ไขเพ่ิมเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะ
เมื่อการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากความผิด
หรือไม่ต้องรับโทษ 

(๒) ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง 

มติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา 

เพ่ือให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ถูก
ยับยั้งไว้หรือท่ีเสนอให้แก้ไขใหม่กลับมา
พิจารณาใหม่โดยที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา เป็นไปด้วยความรอบคอบมากท่ีสุด 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้เป็นมาตรการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ถูกยับยั้งไว้หรือที่
เสนอให้แก้ไขใหม่กลับมาพิจารณาใหม่โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นไปด้วยความรอบคอบมากที่สุด 



๕๐๔ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๗๒  ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มี
รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่ง
สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตามมาตรา 
๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรค
หนึ่ง ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการ
แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม 
ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมี
อยู่ของทั้งสองสภา 

ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ 
ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของ
ทั้งสองสภารวมกันจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา
ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจาก 
ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘  
ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
ทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะ
เสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 
๘๘ หรือไม่ก็ได้ 

ก าหนดกระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใน
ระยะเวลาห้าปีแรกให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับค าถามเพ่ิมเติมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติที่ไดร้ับความเห็นชอบในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นการก าหนดกระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในระยะเวลาห้าปีแรกให้
ชัดเจน และสอดคล้องกับค าถามเพ่ิมเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับความเห็นชอบในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 

สืบเนื่องมาตรา ๓๗/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



๕๐๕ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราชการ ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ ก าหนดว่า  เมื่อร่างรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ และ
ประเด็นเพ่ิมเติม (ท่ีเรียกกันทั่วไปว่า “ค าถามพ่วง” หรือ “ค าถามเพ่ิมเติม”) ได้รับความเห็นชอบด้วย ให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ “ด าเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการ
ออกเสียงประชามติให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ” คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญจึงมีหน้าที่แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติเ พ่ือให้สอดคล้องกับ 
“ผลการออกเสียงประชามติ” และโดยที่ประชาชนผู้ออกเสียงประชามติได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นชอบ
กับร่างรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งมีผลเท่ากับว่าประชาชนเห็นชอบทั้งหลักการและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏในร่าง
รัฐธรรมนูญ การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามประเด็นเพ่ิมเติมจึงต้องจ ากัดเฉพาะข้อความที่แสดงไว้ให้ประชาชนทราบ
ก่อนการออกเสียงประชามติเพ่ือให้การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญสอดคล้องทั้งผลการออกเสียงประชามติที่เห็นชอบกับ
ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพ่ิมเติม 

ในการตั้งประเด็นเพ่ิมเติม สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตั้งประเด็นว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า 
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า 
ในระหว่าง ๕ ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 

ประเด็นเพ่ิมเติมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการใช้บังคับเฉพาะกาล กล่าวคือ ใช้เฉพาะห้าปีแรกนับแต่
วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่า การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วน
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ จึงสมควรต้องบัญญัติขึ้นให้มีลักษณะเป็นบทเฉพาะกาล 
(มาตรา ๒๗๒) เท่านั้น โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขไว้เป็นบทถาวร (มาตรา ๑๕๙) ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้ 

๑) ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม
มาตรา ๒๖๘ (ซึ่งมีความหมายว่า “รัฐสภาชุดแรก” ตามที่ปรากฏในค าถามเพ่ิมเติม แต่ก็ได้เขียนให้ชัดเจนขึ้น) ใน
การประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้กระท าในที่ประชุม
ร่วมกันของทั้งสองสภา 

๒) ในการเสนอชื่อบุคคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่จะเป็นผู้เสนอโดยต้องมีผู้รับรองไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

๓) บุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ 
และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร 

๔) มติของรัฐสภาที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระท าโดยการ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาซึ่ง



๕๐๖ 

เป็นไปตามหลักที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม เพียงแต่แก้ไขจ านวนสมาชิก จากจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เป็นจ านวนสมาชิกของทั้งสองสภาร่วมกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบในการ
ออกเสียงประชามติ 

๕) ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้
ตามมาตรา ๘๘ ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร อาจเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภามีมติยกเว้นได้ตามมาตรา ๒๗๒ 

๖) มติของรัฐสภาตาม ๕) ที่จะยกเว้น ต้องมีไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา 

๗) เมื่อได้รับการยกเว้นแล้ว จึงกลับไปด าเนินการเพ่ือเสนอชื่อและให้ความเห็นชอบตามข้างต้น
ต่อไป 

และเพ่ือเป็นการตรวจสอบให้เกิดความถูกต้องตรงตามที่ประชาชนให้ความเห็นชอบในการออก
เสียงประชามติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๓๗/๑ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราชการ ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๕๙ สรุปว่าร่าง
รัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ไม่ชอบ
ด้วยกับผลการออกเสียงประชามติ และให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด าเนินการแก้ไขตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มีการแก้ไขร่างมาตรา ๒๗๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
 

หมายเหตุ . บทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ ในรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๒๗๒ ในวาระเริ่มแรก เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๒๖๘ แล้ว 

หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการตามมาตรา ๑๕๙ ต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่
ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได”้ 
 
 



๕๐๗ 

ต่อมาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการ
ออกเสียงประชามติ ดังนี้ 

“มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตาม
มาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใด ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  

ในวาระเริ่มแรก เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ แล้ว หากมีกรณีท่ีไม่
อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตาม มาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อ
เสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น เพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่
พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดย
พลัน และในกรณีที่รัฐสภา มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา ให้ยกเว้นได้ ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ใน

บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้” 

หลังจากนั้น ได้มีการแก้ไขร่างมาตรา ๒๗๒ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เป็นดังนี้  

“มาตรา ๒๗๒  ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง 

เป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง 
ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 
๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

ในวาระเริ่มแรก เม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ แล้ว ใน

ระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภาผู้แทนราษฎรรวมกันจ านวนไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธาน

รัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘  ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และใน
กรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา



๕๐๘ 

ให้ยกเว้นได้ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตาม
มาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้” 
 
 



๕๐๙ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๗๓  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ใน 
ต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดท าขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว  
การด ารงต าแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดท าขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพ้นจาก
ต าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร 
อิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การด าเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กร 
อิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้ 
บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ 
แย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณา 
และการท าค าวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนด 
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่ง 
รัฐธรรมนูญนี้ 

เพ่ือรองรับให้การปฏิบัติหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินสามารถปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อนได้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ก าหนดให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดท าขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว การด ารง



๕๑๐ 

ต าแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  การบัญญัติให้” การด ารง
ต าแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” นั้น ก็โดยเหตุที่องค์กรอิสระและศาล
รัฐธรรมนูญ ต่างถูกเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างและคุณสมบัติ ที่แตกต่างกัน บางองค์กรอิสระก็มีพันธะกรณีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรอิสระบางองค์กรก็อาจ
ต้องเริ่มต้นใหม่ บางองค์กรก็อาจอยู่ต่อไปได้ ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาเป็นรายองค์กร ประกอบกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของแต่ละองค์กรที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้การบัญญัติเป็นประการใด จ าเป็นต้องพิจารณา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นส่วนส าคัญประกอบด้วยเพื่อมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ 
 
 



๕๑๑ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๗๔  ให้คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กรตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม และให้
คณะรัฐมนตรีด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

เพ่ือรับรองสถานะของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และ
ก าหนดระยะเวลาการปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าวให้เป็นไปตามบทหลักแห่ง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๐ วรรคสาม) 

 
ค าอธิบายประกอบ 

ก าหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือรับผิดชอบและ
ก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย  โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรา ๖๐ วรรคสามแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพ่ือพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 
 



๕๑๒ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๗๕  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

ก าหนดระยะเวลาให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท า
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา ๖๕ 
วรรคสองให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และหลังจากนั้นให้ด าเนินการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี เพ่ือให้กระบวนการปฏิรูปประเทศสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
 
 



๕๑๓ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๗๖  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
ด าเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ พ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปีตาม
วรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ และให้น าความในวรรค
หนึ่งมาใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ด้วยโดยอนุโลม 

ก าหนดระยะเวลาให้ศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระด าเนินการจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

เพื่อให้มีการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ โดยเร็ว โดยหากด าเนินการให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ 
 
 



๕๑๔ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๗๗  นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย 
ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรค
สาม ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ ที่มีอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหน้าที่คณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการ
อัยการตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม 
แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อน 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้พนักงานอัยการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐใน
ท านองเดียวกัน หรือด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือ
กิจการอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องเสนอกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา 
๒๔๘ วรรคสาม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

บทบัญญัตินี้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๙๖ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๘ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอัยการตามมาตรา ๒๔๘  
วรรคสาม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

ส่วนบทบัญญัติ ในวรรคสอง ก าหนดขึ้นเพ่ือรับรองให้ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายดังกล่าว 



๕๑๕ 

นอกจากนี้ บทบัญญัติวรรคสามก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ โดยก าหนด
ห้ามมิให้พนักงานอัยการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐในท านองเดียวกัน หรือด ารง
ต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นที่
ปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันในระหว่างที่ยังไม่มีการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ดังกล่าว 
 
 
 



๕๑๖ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๗๘  ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้
หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีก าหนดด าเนินการให้จัดท าร่าง
กฎหมายที่จ าเป็นตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้
แล้วเสร็จและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบ
วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัตินั้น 

ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ให้
คณะรัฐมนตรีก าหนดระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน แต่ทั้งนี้เมื่อรวมแล้ว
ต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไม่อาจ
ด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีสั่ง
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากต าแหน่ง 

ก าหนดระยะเวลาให้จัดท าร่างกฎหมายตาม
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้
แล้วเสร็จและให้คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

 
ค าอธิบายประกอบ 

(๑) มาตรานี้เป็นบทบัญญัติเพ่ือเร่งรัดให้มีการจัดท าร่างกฎหมายที่จ าเป็นให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมทั้งเร่งรัดให้ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๒) เพ่ือมิให้การตรากฎหมายตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒  และมาตรา ๖๓ อันเป็นกฎหมายที่
ส าคัญต่อการใช้สิทธิของประชาชนและชุมชนจึงได้ก าหนดมาตรการบังคับไว้ด้วยในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจ  
ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมายที่จ าเป็นตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา 
โดยให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากต าแหน่ง 
 



๕๑๗ 

 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมาย 

มาตรา ๒๗๙  บรรดาประกาศ ค าสั่ง และการกระท า
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไม่ว่าเป็น
ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ 
ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ ค าสั่ง การ
กระท า ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท านั้น 
เป็นประกาศ ค าสั่ง การกระท า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศหรือค าสั่ง
ดังกล่าว ให้กระท าเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือค าสั่งที่มี
ลักษณะเป็นการใช้อ านาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้กระท าโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ว่าเป็นการ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการกระท าที่เกี่ยวเนื่อง
กับกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและการกระท านั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 

เพ่ือรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือ
ที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ 
วรรคสอง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ 
ค าสั่ง หรือการกระท านั้น  รวมทั้งรับรองว่า
บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองว่าชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมแล้ว เป็นอันชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญนี้ด้วย 

 
ค าอธิบายประกอบ 

เพ่ือรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท านั้น  รวมทั้ง



๕๑๘ 

รับรองว่าบรรดาการใด ๆ ที่ได้รับการรับรองว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ให้เป็น
อันชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ด้วย 
 
 

------------------------------------- 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 



รายชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นายสุพจน์  ไข่มุกด์ 
รองประธานกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง 

นายนรชิต  สิงหเสนี 
โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นายอภิชาต  สุขัคคานนท์ 
รองประธานกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง 

ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต 
โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกีระณา  สุมาวงศ์ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นางจุรี  วิจิตรวาทการ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ศาสตราจารย์ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นายธิติพันธุ ์ เชื้อบุญชัย 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นายเธียรชัย  ณ นคร 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

พลเอก นิวัติ  ศรีเพ็ญ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ถึงแก่กรรม) 

นายประพันธ์  นัยโกวิท 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นายภัทระ  ค าพิทักษ์ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นายภุมรัตน์  ทักษาดิพงศ์ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายศุภชัย  ยาวะประภาษ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

พลตรี วิระ  โรจนวาศ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นายอมร  วาณิชวิวัฒน์ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นายอัชพร  จารุจินดา 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

พลเอก อัฎฐพร  เจริญพานิช 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นายปกรณ์  นิลประพันธ์ 
เลขานุการคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง 

นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง 
เลขานุการคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ คนทีส่อง 



รายชื่อคณะที่ปรึกษาประจ า 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญ 

ศาสตราจารย์พิเศษ 
หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ 

รองศาสตราจารย์เจษฎ ์ โทณะวณิก 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญ 

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญ 

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญ 

ศาสตราจารย์สมคิด  เลิศไพฑรูย์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญ 

นายอธิคม  อินทุภูติ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญ 



รายชื่อคณะอนุกรรมการ 
ตรวจพิจารณาบันทึกเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุพจน์  ไข่มุกด์ 
อนุกรรมการ 

ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต 
อนุกรรมการ 

นายเธียรชัย  ณ นคร 
อนุกรรมการ 

นายศุภชัย  ยาวะประภาษ 
ประธานอนุกรรมการ 

พลตรี วิระ  โรจนวาศ 
อนุกรรมการ 

นายภัทระ  ค าพิทักษ์ 
อนุกรรมการ 

นายอมร  วาณิชวิวัฒน์ 
อนุกรรมการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกีระณา  สุมาวงศ์ 
อนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์เจษฎ์  โทณะวณิก 
อนุกรรมการ 

นางสาววลัยพร  ภารา 
อนุกรรมการและเลขานุการ 



 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาบันทึกเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 
 

๑. นายคุณวุฒิ  ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ท่ีปรึกษา) 
๒. นางอารยะหญิง  จอมพลาพล ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๑ (ท่ีปรึกษา) 
๓. นายอรุณ  ลายผ่องแผ้ว ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง (ท่ีปรึกษา) 
๔. นางสาววลัยพร  ภารา นิติกรช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาวนันท์ณภัส  บางต่าย นิติกรช านาญการ 
๖. นางดวงตา  ธนพัฒนพิศาล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
๗. นางขวัญหทัย  รัตนประภา เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลช านาญงาน 

 
  



 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะจัดท าบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 

๑. นางสาวจินดารักษ์  แสงกาญจนวนิช ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง 
 ส านักกรรมาธิการ ๒ (หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติงาน) 
๒. นายรัฐภูมิ  ค าศรี นิติกรช านาญการพิเศษ 
๓. นางสาวอัจฉรา  สวนสุนทร วิทยากรช านาญการพิเศษ 
๔. นายเฉลิมศักดิ์  ใจช านิ วิทยากรช านาญการ 
๕. นายเผ่าพันธุ์  นวลส่ง นิติกรช านาญการ 
๖. นายสกนธ์  พรหมบุญตา นิติกรช านาญการ 
๗. นายนฤพนธ์  ธุลีจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ 






