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สารบัญ 
 หน้า 
 
รายนามคณะผู้จัดท า ก 
 
สารบัญ ค 
 
บททั่วไป  (มาตรา ๑ – ๗) ๑ 
 
ภาค ๑  พระมหากษัตริย์และประชาชน ๒ 
 หมวด ๑  พระมหากษัตริย์  (มาตรา ๘ – ๒๕) ๒ 
 หมวด ๒  ประชาชน ๘ 
 ส่วนที่ ๑  ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง  (มาตรา ๒๖ – ๒๘) ๘ 
 ส่วนที่ ๒  สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ๑๐ 
  ตอนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๒๙ – ๓๓) ๑๐ 
  ตอนที่ ๒  สิทธิมนุษยชน  (มาตรา ๓๔ – ๔๕) ๑๓ 
  ตอนที่ ๓  สิทธิพลเมือง  (มาตรา ๔๖ – ๖๔) ๒๖ 
 ส่วนที่ ๓  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  (มาตรา ๖๕ – ๖๘) ๔๓ 
 ส่วนที่ ๔  การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  (มาตรา ๖๙ – ๗๒) ๔๗ 
 
ภาค ๒  ผู้น าการเมืองท่ีดีและสถาบันการเมือง ๕๑ 
 หมวด ๑  ผู้น าการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี  (มาตรา ๗๓ – ๗๗) ๕๑ 
 หมวด ๒  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  (มาตรา ๗๘ – ๙๕) ๕๘ 
 หมวด ๓  รัฐสภา ๗๙ 
  ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๙๖ – ๑๐๒) ๗๙ 
  ส่วนที่ ๒  สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา ๑๐๓ – ๑๒๐) ๘๓ 
  ส่วนที่ ๓  วุฒสิภา  (มาตรา ๑๒๑ – ๑๓๐) ๑๐๓ 
  ส่วนที่ ๔  บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา ๑๓๑ – ๑๔๔) ๑๑๗ 
  ส่วนที่ ๕  การประชุมร่วมกันของรัฐสภา  (มาตรา ๑๔๕ – ๑๔๖) ๑๓๐ 
  ส่วนที่ ๖  การตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
   (มาตรา ๑๔๗ – ๑๖๒) ๑๓๓ 
  ส่วนที่ ๗  การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
   (มาตรา ๑๖๓ – ๑๖๔) ๑๔๙ 
  ส่วนที่ ๘  การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  (มาตรา ๑๖๕ – ๑๗๐) ๑๕๒ 
 หมวด ๔  คณะรัฐมนตรี  (มาตรา ๑๗๑ – ๑๙๘) ๑๕๖ 
 หมวด ๕  การคลังและการงบประมาณ  (มาตรา ๑๙๙ – ๒๐๕) ๑๗๓ 



 ง 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 
 หมวด ๖  ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน 
  (มาตรา ๒๐๖ – ๒๑๐) ๑๘๐ 
 หมวด ๗  การกระจายอ านาจและการบริหารท้องถิ่น  (มาตรา ๒๑๑ – ๒๑๖) ๑๘๓ 
 
ภาค ๓  นิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ๑๙๖ 
 หมวด ๑  ศาลและกระบวนการยุติธรรม ๑๙๖ 
  ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๒๑๗ – ๒๒๘) ๑๙๖ 
  ส่วนที่ ๒  ศาลรัฐธรรมนูญ  (มาตรา ๒๒๙ – ๒๓๗) ๒๐๙ 
  ส่วนที่ ๓  ศาลยุติธรรม  (มาตรา ๒๓๘ – ๒๔๑) ๒๒๓ 
  ส่วนที่ ๔  ศาลปกครอง  (มาตรา ๒๔๒ – ๒๔๔) ๒๒๕ 
  ส่วนที่ ๕  ศาลทหาร  (มาตรา ๒๔๕) ๒๒๘ 
 หมวด ๒  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ๒๒๘ 
  ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๒๔๖ – ๒๔๗) ๒๒๘ 
  ส่วนที่ ๒  การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา ๒๔๘ – ๒๕๒) ๒๓๓ 
  ส่วนที่ ๓  การถอดถอนจากต าแหน่งและการตัดสิทธิทางการเมือง 
   หรือสิทธิในการด ารงต าแหน่งอ่ืน  (มาตรา ๒๕๓ – ๒๕๕) ๒๓๘ 
  ส่วนที่ ๔  การด าเนินคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  (มาตรา ๒๕๖ – ๒๕๘) ๒๔๔ 
  ส่วนที่ ๕  องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ๒๕๐ 
   ตอนที่ ๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (มาตรา ๒๕๙ – ๒๖๙) ๒๕๐ 
   ตอนที่ ๒  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ 
    ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  (มาตรา ๒๗๐) ๒๖๙ 
   ตอนที่ ๓  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
    (มาตรา ๒๗๑ – ๒๗๔) ๒๗๒ 
   ตอนที่ ๔  ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  (มาตรา ๒๗๕ – ๒๗๖) ๒๗๘ 
 
ภาค ๔  การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง ๒๘๘ 
 หมวด ๑  บททั่วไป  (มาตรา ๒๗๗ – ๒๗๘) ๒๘๘ 
 หมวด ๒  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม ๒๘๘ 
  ส่วนที่ ๑  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ 
   คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ  (มาตรา ๒๗๙ – ๒๘๐) ๒๘๘ 
  ส่วนที่ ๒  การปฏิรูปด้านต่าง ๆ   (มาตรา ๒๘๑ – ๒๙๖) ๒๙๒ 
 หมวด ๓  การสร้างความปรองดอง  (มาตรา ๒๙๗ – ๒๙๘) ๓๑๒ 



 จ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 
บทสุดท้าย ๓๑๔ 
 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  (มาตรา ๒๙๙ – ๓๐๓) ๓๑๔ 
 
บทเฉพาะกาล  (มาตรา ๓๐๔ – ๓๑๕) ๓๑๙ 
 



นาถะ  ดวงวชิัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 
ผู้จัดท า 

เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ไม่มีการแก้ไข หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 มาตรา ๑  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว 
จะแบ่งแยกมิได ้

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๓  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษตัริยผ์ู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้
 

 มาตรา ๓  อ ำนำจอธปิไตยเป็นของปวงชนชำวไทย 
พระมหำกษตัรยิผ์ูท้รงเป็นประมขุทรงใชอ้ ำนำจนัน้ทำงรฐัสภำ 
คณะรฐัมนตร ีและศำล ตำมบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้ 
 กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องรฐัสภำ คณะรฐัมนตร ีศำล รวมทัง้
องคก์รตำมรฐัธรรมนูญ และหน่วยงำนของรฐั ตอ้งเป็นไปตำมหลกั
นิตธิรรม 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรภีาพของ
บุคคล ย่อมได้รบัความคุม้ครอง 

 มาตรา ๔ ศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์สทิธ ิและเสรภีำพ และ
ควำมเสมอภำคของบคุคล ย่อมไดร้บัควำมคุม้ครอง 

ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไม่วา่เหล่าก าเนิด เพศ หรือ
ศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนญูนี้เสมอกัน 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๕  ประชาชนปวงชนชาวไทยไม่วา่เหล่าก าเนิด เพศ 
หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

 มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสดุของประเทศ 
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรอืข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได ้

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๗  ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้บังคับแก่
กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 มาตรา ๗  ในเมื่อไมม่บีทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญนี้บงัคบั
แก่กรณีใด ใหว้นิจิฉยักรณีนัน้ไปตำมประเพณีกำรปกครองใน
ระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

 มาตรา ๗  ในเมื่อไม่มบีทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญูนี้บังคับแก่
กรณีใด ให้กระท าการหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  
 



๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกระท าหรือการวินิจฉัยกรณีใด
ตามวรรคหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองค์กรตามรัฐธรรมนญู จะขอให้
ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยช้ีขาดเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของ
ตน ก็ได้  แตส่ าหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด ให้กระท าได้
เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีและเมื่อมีมติของที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  ภาค ๑ 
พระมหากษัตริย์และประชาชน 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย ์

ไม่มีการแก้ไข หมวด ๒๑ 
พระมหากษัตริย์ 

 มาตรา ๘  องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็น
ที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมไิด้ 
 ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ 
มิได ้

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๙  พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรง
เป็นอัครศาสนูปถัมภก 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 
 มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะ
สถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่
เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตร ี
 คณะองคมนตรีมีหนา้ที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์
ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตรยิ์ทรงปรึกษา และมี
หน้าท่ีอื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่
เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตร ี
 คณะองคมนตรีมีหนา้ที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ใน
พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่
อื่นตามที่บัญญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญนี้ 



๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๓  การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้
องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 
 ให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งประธานองคมนตรหีรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจาก
ต าแหน่ง 
 ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากต าแหน่ง 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๔  องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ หรือ
สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่
ในพรรคการเมืองใด ๆ 

 มาตรา ๑๔  องคมนตรตีอ้งไม่เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 
สมำชกิวฒุสิภำ กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ผูต้รวจกำรแผ่นดนิของ
รัฐสภา กรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำต ิตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ 
ตุลำกำรศำลปกครอง กรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ
แห่งชำต ิกรรมกำรตรวจเงนิแผน่ดนิ ขำ้รำชกำรซึง่มตี ำแหน่งหรอื
เงนิเดอืนประจ ำ พนกังำนรฐัวสิำหกจิ เจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั หรอื
สมำชกิหรอืเจำ้หน้ำทีข่องพรรคกำรเมอืง และตอ้งไมแ่สดงกำรฝักใฝ่
ในพรรคกำรเมอืงใด ๆ 

 มาตรา ๑๔  องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลุาการศาลปกครอง 
กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
และพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ หรือ
สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่
ในพรรคการเมืองหรือกลุม่การเมืองใด ๆ 

 มาตรา ๑๕  ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรตี้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี ้
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดตี่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๖  องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก 
หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 



๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๗  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์
และสมุหราชองครักษ์พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราช
อัธยาศัย 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๑๘  ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไ่ด้ด้วยเหตุใดก็
ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผูห้นึ่งเปน็ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
และให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๘  ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไ่ด้ด้วยเหตุใดก็
ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผูห้นึ่งเปน็ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
และให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 มาตรา ๑๙  ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มไิด้ทรงแต่งตั้ง
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่
พระมหากษตัริยไ์มส่ามารถทรงแตง่ตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
เพราะยังไม่ทรงบรรลุนติิภาวะหรอืเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรี
เสนอช่ือผู้ใดผูห้นึ่งซึ่งสมควรด ารงต าแหน่งผู้ส าเรจ็ราชการแทน
พระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเหน็ชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธย
พระมหากษตัริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค ์
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทน 
ราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่ง 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๐  ในระหว่างที่ไม่มีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์
ตามที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๑๘ หรอืมาตรา ๑๙ ให้ประธาน
องคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไป
พลางก่อน 
 ในกรณีที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้
ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค์เป็นการ
ช่ัวคราวไปพลางก่อน 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 



๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเปน็ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างที่ประธานองคมนตรีท า
หน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมไิด้ ใน
กรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลอืกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่
ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
 มาตรา ๒๑  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้ส าเรจ็ราชการแทน
พระองค์ซึ่งไดร้ับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้อง
ปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี ้
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชนท้ังจะรักษาไว้และปฏิบตัิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทน 
ราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภาตามมาตรานี ้

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบตัิให้
เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑยีรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติ
วงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอ านาจของพระมหา 
กษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชด าริประการใด ให้คณะองคมนตรี
จัดท าร่างกฎมณเฑียรบาลแกไ้ขเพิม่เติมกฎมณเฑียรบาลเดมิ ขึ้น
ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพื่อมพีระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบ
และทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีด าเนินการ
แจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และ

ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓  การสืบราชสมบตัิให้
เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑยีรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติ
วงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอ านาจของพระมหา 
กษัตริย์โดยเฉพาะ  เมื่อมีพระราชด าริประการใด ให้คณะองคมนตรี
จัดท าร่างกฎมณเฑียรบาลแกไ้ขเพิม่เติมกฎมณเฑียรบาลเดมิ ขึ้น
ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพื่อมพีระบรมราชวินิจฉัย  เมื่อทรง
เห็นชอบและทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรี
ด าเนินการแจ้งประธานรัฐสภาเพือ่ให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภา



๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ให้ประธานรัฐสภาลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได ้
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎร
ถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง 

ทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็น
กฎหมายได ้
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทนราษฎร
ถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง 

 มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ราชบัลลังกห์ากว่างลงและเป็นกรณีที่
พระมหากษตัริยไ์ด้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑยีรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้วให้
คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภา
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอญัเชิญองค์
พระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเ์ป็นพระมหากษัตริย์สบืไป แล้วให้
ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหา 
กษัตริย์มไิด้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะ
องคมนตรีเสนอพระนามผูส้ืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๒ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ใน
การนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอญัเชิญองค์ผูส้ืบราชสันตติวงศ์ขึ้น
ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศ
ให้ประชาชนทราบ 
 ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎร
ถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือ
ให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๔  ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระ
รัชทายาทหรือองค์ผูส้ืบราชสันตตวิงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหา 
กษัตริย์ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการ

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 



๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

แทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์
ว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองคไ์ว้ตาม
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรี
เป็นผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ต่อไป ท้ังนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์
พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสนัตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็น
พระมหากษตัริย ์
 ในกรณีที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้
และเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
 ในกรณีที่ประธานองคมนตรเีป็นผูส้ าเรจ็ราชการแทน
พระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือท าหนา้ที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง ใหน้ าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐ วรรค
สามมาใช้บังคับ 
 
 มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรี
จะต้องปฏิบัตหิน้าท่ีตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือ
มาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างท่ีไม่มีประธานองคมนตรี
หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ 
วรรคสาม แล้วแต่กรณ ี
 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 



๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

  หมวด ๒ 
ประชาชน 

หมวด ๔ 
หน้าท่ีของชนชาวไทย 

ไม่มีการแก้ไข หมวด ๔ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นพลเมืองและหน้าท่ีของชนชาวไทยพลเมือง 

   มาตรา ๒๖  ประชาชนชาวไทยย่อมมีฐานะเป็นพลเมือง 
 พลเมืองต้องเคารพและปฏิบัตติามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
เคารพสิทธิและเสรภีาพของผู้อื่น เคารพหลักความเสมอภาค ยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรม มีค่านิยมที่ดี มีวินัย ตระหนักในหน้าท่ี มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม รู้รักสามัคคี มีความเพียร 
และพึ่งตนเอง 
 พลเมืองต้องไม่กระท าการที่ท าให้เกิดความเกลียดชังกัน
ระหว่างคนในชาติหรือศาสนา หรอืไม่ยั่วยุให้เกดิการเลือกปฏิบตัิ 
การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน   
 รัฐมีหน้าที่ต้องปลูกฝังให้พลเมืองยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีค่านิยมประชาธิปไตย 
ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาอบรมในทุกระดับ ทุกประเภท และทุก
กลุ่มอายุ เพื่อสร้างความเป็นพลเมอืงตามมาตรานี ้

 มาตรา ๖๖  บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 มาตรา ๖๗  บุคคลมหีน้าท่ีปฏิบัตติามกฎหมาย 
 มาตรา ๖๘  บุคคลมหีน้าท่ีไปใช้สทิธิเลือกตั้ง  
 บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่
อาจไปเลือกตั้งไดย้่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบญัญตั ิ 
 การแจ้งเหตุที่ท าใหไ้ม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติ 

 มาตรา ๖๖๗๐  บุคคลมหีน้ำทีพ่ทิกัษ์รกัษำไวซ้ึง่ชำต ิ
ศำสนำ พระมหำกษตัรยิ ์และกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย
อนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุขตำมรฐัธรรมนูญนี้ 
 มาตรา ๖๗๗๑  บุคคลมหีน้ำทีป้่องกนัประเทศ รกัษำ
ผลประโยชน์ของชำต ิและปฏบิตัติำมกฎหมำย 
 มาตรา ๖๘๗๒  บุคคลมหีน้ำทีไ่ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้  
 
 

 มาตรา ๗๐๒๗  บุคคลมหีน้าที่พทิักษ์รักษาไว้ซึ่งชาต ิ
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้พลเมืองมี
หน้าท่ีดังต่อไปนี ้
 (๑) ปกป้องและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็
ประมุขตามรัฐธรรมนญูนี ้
 (๒) ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 



๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๖๙  บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รบัราชการทหาร 
เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และ
สืบสานศลิปวัฒนธรรมของชาตแิละภมูิปัญญาท้องถิ่น และอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ

 บุคคลซึง่ไปใชส้ทิธหิรอืไมไ่ปเลือกตั้งใชส้ทิธโิดยไม่แจง้เหตุ
อนัสมควรทีท่ ำใหไ้ม่อำจไปเลือกตั้งใชส้ทิธไิด ้ย่อมไดร้บัสทิธหิรอื
เสยีสทิธติำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ 

 กำรแจง้เหตุทีท่ ำใหไ้ม่อำจไปเลอืกตัง้และกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรไปเลอืกตัง้ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ
 มาตรา ๖๙๗๓  บุคคลมหีน้ำทีป่้องกันประเทศ รบัรำชกำร
ทหำร ช่วยเหลอืในกำรป้องกนัและบรรเทำภยัพบิตัสิำธำรณะ เสยีภำษี
อำกร ช่วยเหลอืรำชกำร รบักำรศกึษำอบรม พทิกัษ์ ปกป้อง และสบื
สำนศลิปวฒันธรรมของชำตแิละภูมปัิญญำทอ้งถิน่ และอนุรกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ

 (๓) เสียภาษีอากรโดยสุจรติ 
 (๔) ใช้สิทธิทางการเมืองโดยสุจรติและมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 (๕) ช่วยเหลือราชการ ช่วยเหลือในการป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัย
พิบัติสาธารณะ รับการศึกษาอบรม  ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพโดย
สุจรติ  ปกป้อง พิทักษ์ อนุรักษ์ และสบืสานขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  รวมทั้ง
สงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มาตรา ๗๑  บุคคลมหีน้าที่ป้องกันประเทศ รักษา
ผลประโยชนข์องชาต ิและปฏิบตัิตามกฎหมาย 
 มาตรา ๗๒  บุคคลมหีน้าที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
 บุคคลซ่ึงไปใช้สิทธหิรือไมไ่ปใชสิ้ทธิโดยไมแ่จ้งเหตุอัน

สมควรที่ท าใหไ้ม่อาจไปใช้สิทธิได้ย่อมได้รับสิทธหิรือเสียสิทธิ

ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 การแจ้งเหตุทีท่ าให้ไม่อาจไปเลอืกตั้งและการอ านวยความ

สะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 มาตรา ๗๓  บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือใน
การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัตสิาธารณะ เสียภาษีอากร 
ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ์ปกป้อง และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของชาตแิละภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 

   มาตรา ๒๘  พลเมืองซึ่งเข้าไปท าหน้าท่ีในสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ สมัชชาพลเมือง องค์กรตรวจสอบภาคประชาชน และ
องค์กรอื่นท่ีจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้เพื่อให้บุคคลท าหน้าที่พลเมอืง 
ย่อมปฏิบัตหิน้าท่ีซึ่งมีเกียรติอย่างเข้มแข็ง โดยปราศจากอคติและ



๑๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ด้วยความเสียสละ และใหไ้ดร้ับค่าใช้จ่ายบางประการที่จ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

ไม่มีการแก้ไข หมวด ๓ส่วนที่ ๒ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยบุคคล 

 สว่นที ่๑ 
บททัว่ไป 

ส่วนที่ตอนที ่๑ 
บทท่ัวไป 

 มาตรา ๒๖  การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้อง
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สทิธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี ้
 
 มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรีภาพที่รฐัธรรมนญูนี้รับรองไว้โดย
ชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค าวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนญู ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย
และการตีความกฎหมายทั้งปวง 

ไม่มกีำรแกไ้ข 
 
 

 

 มาตรา ๒๗  สทิธแิละเสรภีำพทีร่ฐัธรรมนูญนี้รบัรองไวโ้ดย
ชดัแจง้ โดยปรยิำยหรอืโดยค ำวนิิจฉยัของศำลรฐัธรรมนูญ ย่อม
ไดร้บัควำมคุม้ครองและผกูพนัรฐัสภำ คณะรฐัมนตร ีศำล และ
รวมทัง้องคก์รอื่นตำมรฐัธรรมนูญ และหน่วยงำนของรฐัโดยตรงใน
กำรตรำกฎหมำย กำรใชบ้งัคบักฎหมำยและกำรตคีวำมกฎหมำย 
ทัง้ปวง 

 มาตรา ๒๗๒๙  ศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย์ และสิทธิและ
เสรภีาพที่รัฐธรรมนูญนีร้ับรองไวโ้ดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู ย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตร ีศาล รวมทัง้องค์กรตามรัฐธรรมนญู และ
หน่วยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย 
และการตีความกฎหมายทั้งปวง 
 การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทกุองค์กร ต้องเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้
 มาตรา ๒๖  การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร 
ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธแิละเสรีภาพ ตาม
บทบัญญัตแิห่งรัฐธรรมนูญนี ้
 

   มาตรา ๓๐  สิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนญูนี้รับรองไว้ 
ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐและหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการให้
สัมฤทธ์ิผล  แต่การด าเนินการดังกล่าว ให้รัฐด าเนินการเพิม่ขึ้นตาม
ความสามารถทางการคลังของรัฐ 
 



๑๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 สว่นที ่๑๓ 
สทิธพิทิกัษ์รฐัธรรมนูญ 

ส่วนที่ ๑๓ 
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๖๓  บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 
มิได ้ 
 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท าการตามวรรค
หนึ่ง ผู้รู้เห็นการกระท าดังกล่าวยอ่มมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสดุ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัสั่ง
การให้เลิกการกระท าดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการ
ด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการดังกล่าว  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยสัง่การให้พรรคการเมืองใด
เลิกกระท าการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรค
การเมืองดังกล่าวได ้

 มาตรา ๖๓๖๘  บุคคลจะใชส้ทิธแิละเสรภีำพตำมรฐัธรรมนูญ
เพื่อลม้ลำ้งกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุขตำมรฐัธรรมนูญนี้ หรอืเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่อ ำนำจในกำร
ปกครองประเทศโดยวธิกีำรซึง่มไิดเ้ป็นไปตำมวถิทีำงทีบ่ญัญตัไิวใ้น
รฐัธรรมนูญนี้ มไิด ้ 

 ในกรณีทีบุ่คคลหรอืพรรคกำรเมอืงใดกระท ำกำรตำมวรรค
หนึ่ง ผูรู้้เห็นทรำบกำรกระท ำดงักล่ำวย่อมมสีทิธเิสนอเรื่องใหอ้ยักำร
สงูสดุตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและยืน่ค ำรอ้งขอใหศ้ำลรฐัธรรมนูญ
วนิิจฉยัสัง่กำรใหเ้ลกิกำรกระท ำดงักล่ำว แต่ทัง้นี้ ไม่กระทบ 
กระเทอืนกำรด ำเนินคดอีำญำต่อผูก้ระท ำกำรดงักล่ำว  

 ในกรณีทีศ่ำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัสัง่กำรใหพ้รรคกำรเมอืงใด
เลกิกระท ำกำรตำมวรรคสอง ศำลรฐัธรรมนูญอำจสัง่ยุบพรรค
กำรเมอืงดงักล่ำวได ้
 ในกรณีทีศ่ำลรฐัธรรมนูญมคี ำสัง่ยุบพรรคกำรเมอืงตำมวรรค
สำม ใหเ้พกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของหวัหน้ำพรรคกำรเมอืงและ
กรรมกำรบรหิำรของพรรคกำรเมอืงทีถู่กยุบในขณะทีก่ระท ำควำมผดิ
ตำมวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลำหำ้ปีนบัแต่วนัทีศ่ำลรฐัธรรมนูญมคี ำสัง่
ดงักล่ำว 

 มาตรา ๖๘๓๑  บุคคลจะใช้สิทธิและหรือเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเพื่อในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการลม้ลา้งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิไดเ้ป็นไปตามวิถีทางทีบ่ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญูนี้ มิได ้
 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองกลุ่มบุคคลใดกระท าการ
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบพบเห็นการกระท าดังกล่าวย่อมมสีิทธิเสนอ
เรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและยื่นค าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาดได้  ในการนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจสั่ง
การให้เลิกการกระท าดังกล่าวและสั่งการอื่นได้  ท้ังนี้ ตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณา
คดีของศาลรัฐธรรมนญู  แต่ทั้งการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านีไ้ม่
กระทบกระเทือนการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการดังกล่าว 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัสั่งการใหพ้รรคการเมือง

ใดเลิกกระท าการตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรค

การเมืองดังกล่าวได ้
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าส่ังยุบพรรคการเมืองตาม

วรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระท า

ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันทีศ่าล

รัฐธรรมนูญมีค าส่ังดังกล่าว 
 



๑๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๘  บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้
สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  
 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ 
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

 มาตรา ๒๘  บุคคลย่อมอำ้งศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษยห์รอืใช้
สทิธแิละเสรภีำพของตนไดเ้ท่ำทีไ่ม่ละเมดิสทิธแิละเสรภีำพของ
บุคคลอื่น ไม่เป็นปฏปัิกษ์ต่อรฐัธรรมนูญ หรอืไม่ขดัต่อศลีธรรมอนัดี
ของประชำชน  

 บุคคลซึง่ถูกละเมดิสทิธหิรอืเสรภีำพทีร่ฐัธรรมนูญนี้รบัรอง
ไว ้สำมำรถยกบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้เพื่อใชส้ทิธทิำงศำลหรอื
ยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูค้ดใีนศำลได ้
 บุคคลย่อมสำมำรถใชส้ทิธทิำงศำลเพื่อบงัคบัใหร้ฐัตอ้งปฏบิตัิ
ตำมบทบญัญตัใินหมวดนี้ไดโ้ดยตรง  หำกกำรใชส้ทิธแิละเสรภีำพใน
เรื่องใดมกีฎหมำยบญัญตัริำยละเอยีดแห่งกำรใชส้ทิธแิละเสรภีำพ
ตำมทีร่ฐัธรรมนูญนี้รบัรองไวแ้ลว้ ใหก้ำรใชส้ทิธแิละเสรภีำพในเรื่องนัน้
เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ
 บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บักำรสง่เสรมิ สนบัสนุน และช่วยเหลอื
จำกรฐั ในกำรใชส้ทิธติำมควำมในหมวดนี้ 

 มาตรา ๒๘๓๒  บุคคลย่อมอ้างศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยห์รือ 
ย่อมมีเสรีภาพท่ีจะกระท าการใด และย่อมใช้สิทธิและเสรภีาพของ
ตนได้  ทั้งนี ้เท่าที่ไมล่ะเมิดสิทธิและเสรภีาพของบุคคลอื่น ไมเ่ป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนญู หรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนญูนี้รับรองไว้ 
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึน
เป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได ้
 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง  หากในกรณีทีก่ารใช้สิทธิและ
หรือเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัตริายละเอียดแห่งการใช้สิทธิ
และหรือเสรีภาพตามทีร่ัฐธรรมนญูนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและ
หรือเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติ  แตห่ากเป็น
กรณีที่รัฐธรรมนญูนี้รับรองสิทธิหรอืเสรภีาพให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แมย้ังไมม่ีการตรากฎหมายดังกล่าว บุคคลก็ย่อมสามารถใช้
สิทธิทางศาลได้โดยตรง 
 การตรากฎหมายเพื่อก าหนดการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลตามวรรคสาม จะกระทบตอ่ขอบเขตแห่งสิทธิหรือเสรภีาพ 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิหรอืเสรภีาพเกินสมควรตามหลัก
ความไดส้ัดส่วน มิได ้
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ

ช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี ้
 รัฐมีหน้าท่ีต้องคุ้มครอง ส่งเสริม และช่วยเหลือให้การใช้สิทธิ
และเสรภีาพเป็นไปอย่างเหมาะสม  
 



๑๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๙  การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่การที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้
และเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่ง
สิทธิและเสรภีาพนั้นมไิด ้ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
การเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการ
ตรากฎหมายนั้นด้วย 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎ
หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย
ด้วย โดยอนโุลม 

 มาตรา ๒๙  กำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคลที่
รฐัธรรมนูญรบัรองไว ้จะกระท ำมไิด ้เวน้แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อกำรทีร่ฐัธรรมนูญนี้ก ำหนดไว้
และเท่ำทีจ่ ำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทอืนสำระส ำคญัแห่ง
สทิธแิละเสรภีำพนัน้มไิด ้ 
 กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งตอ้งมผีลใชบ้งัคบัเป็นกำรทัว่ไป และไม่
มุ่งหมำยใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรอืแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นกำรเจำะจง ทัง้ตอ้งระบุบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญทีใ่หอ้ ำนำจใน
กำรตรำกฎหมำยนัน้ดว้ย 
 บทบญัญตัใินวรรคหนึ่งและวรรคสองใหน้ ำมำใชบ้งัคบักบักฎ
หรือข้อบังคบัทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย
ดว้ยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๙๓๓  การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามไิด้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่การที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้
และเท่าที่จ าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและ
เสรภีาพนั้น มิได ้
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมผีลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นการเจาะจง ท้ังต้องระบุบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจใน
การตรากฎหมายนั้นด้วย 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่
ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม 

 สว่นที ่๒ 
ควำมเสมอภำค 

ส่วนที่ ๒ 
ความเสมอภาค 

  ตอนที่ ๒ 
สิทธิมนษุยชน 

 มาตรา ๓๐  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและไดร้ับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั  
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทยีมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได ้ 
 

 มาตรา ๓๐  บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมำยและไดร้บัควำม
คุม้ครองตำมกฎหมำยเท่ำเทยีมกนั  

 ชำยและหญงิมสีทิธเิท่ำเทยีมกนั  

 กำรเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพรำะเหตุแหง่
ควำมแตกต่ำงในเรื่องถิน่ก ำเนิด เชือ้ชำต ิภำษำ เพศ อำยุ ควำม
พกิำร สภำพทำงกำยหรอืสขุภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
เศรษฐกจิหรอืสงัคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศกึษำอบรม หรอื 

 

 มาตรา ๓๐๓๔  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั 
 ชายและหญิงมีสิทธิและเสรภีาพเท่าเทียมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ 
 



๑๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

ควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืงอนัไมข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 
จะกระท ำมไิด ้ 

 มำตรกำรทีร่ฐัก ำหนดขึน้เพื่อขจดัอุปสรรคหรอืสง่เสรมิใหบุ้คคล
สำมำรถใชส้ทิธแิละเสรภีำพไดเ้ช่นเดยีวกบับุคคลอื่น ย่อมไม่ถอืเป็น
กำรเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมตำมวรรคสำม 

ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดัต่อบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญู จะ
กระท ามไิด ้
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสรมิให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรภีาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่
ถือเป็นการเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม  

 มาตรา ๖๔  บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
อื่นของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การ
ของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
เว้นแต่ที่จ ากัดในกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ 

 มาตรา ๖๔๓๑  บคุคลผูเ้ป็นทหำร ต ำรวจ ขำ้รำชกำร เจำ้หน้ำที่
อื่นของรฐั พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนกังำนหรอืลูกจำ้งขององค์การ
องคก์รของรฐั ย่อมมสีทิธแิละเสรภีำพตำมรฐัธรรมนูญเช่นเดยีวกบั
บุคคลทัว่ไป เวน้แต่ทีจ่ ำกดัในกฎหมำยหรอืกฎ หรือข้อบังคับทีอ่อก
โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะในสว่นทีเ่กีย่วกบั
กำรเมอืง สมรรถภำพ วนิยั หรอืจรรยาบรรณจรยิธรรม 

 มาตรา ๓๑๓๕  บุคคลผูซ้ึ่งเป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ และพนักงาน
หรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรภีาพตาม
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมาย
หรือกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะ
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

 สว่นที ่๓ 
สทิธแิละเสรภีำพสว่นบุคคล 

ส่วนที่ ๓ 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

 มาตรา ๓๑  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย  
 การทรมาน ทารณุกรรม หรือการลงโทษด้วยวธิีการโหดร้าย
หรือไรม้นุษยธรรม จะกระท ามไิด้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่
กฎหมายบญัญตัิ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้
มนุษยธรรมตามความในวรรคนี ้ 
 การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระท าใดอัน
กระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 มาตรา ๓๑๓๒  บุคคลย่อมมสีทิธแิละเสรภีำพในชวีติและ
ร่ำงกำย  

 กำรทรมำน ทำรุณกรรม หรอืกำรลงโทษดว้ยวธิกีำรโหดรำ้ย
หรอืไรม้นุษยธรรม จะกระท ำมไิด ้แต่กำรลงโทษประหารชวีิตตำม
ค ำพพิำกษำของศำลหรอืตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัไิม่ถอืว่ำเป็นกำร
ลงโทษดว้ยวธิกีำรโหดรำ้ยหรอืไรม้นุษยธรรมตำมควำมในวรรคนี้  
 กำรจบัและกำรคมุขงั ตรวจค้นตวับุคคล หรือการกระท าใด

อันกระทบต่อสิทธ ิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ำมไิด ้เวน้แต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัตแิห่งมคี ำสัง่หรอืหมำยของศำลหรอื
มเีหตุอย่ำงอื่นตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ
 

 มาตรา ๓๒๓๖  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรภีาพในชีวิตและ
ร่างกาย 
 การทรมาน ทารณุกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย
หรือไรม้นุษยธรรม จะกระท ามไิด้  แต่การลงโทษตามค าพิพากษา
ของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญตัิ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วย
วิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี 
 การจับและการคมุขังบุคคล จะกระท ามิได้  เว้นแต่มีค าสั่ง
หรือหมายของศาล หรือมเีหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบต่อสิทธิหรือ
เสรภีาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้  เว้นแตม่ีเหตุตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ



๑๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 กำรคน้ตวับุคคลหรอืกำรกระท ำใดอนักระทบต่อสทิธแิละ
เสรภีำพตำมวรรคหนึ่ง จะกระท ำมไิด ้ เวน้แต่มเีหตุตำมทีก่ฎหมำย
บญัญตั ิ
 ในกรณีทีม่กีำรกระท ำซึง่กระทบต่อสทิธแิละเสรภีำพตำมวรรค
หนึ่ง ผูเ้สยีหำย พนกังำนอยักำร หรอืบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของ
ผูเ้สยีหำย มสีทิธริอ้งต่อศำลเพื่อใหส้ัง่ระงบัหรอืเพกิถอนกำรกระท ำ
เช่นว่ำนัน้ รวมทัง้จะก ำหนดวธิกีำรตำมสมควรหรอืกำรเยยีวยำ
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ดว้ยกไ็ด ้

 ในกรณีที่มกีารกระท าซึง่กระทบตอ่สิทธแิละเสรีภาพตาม

วรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิรอ้งต่อศาลเพื่อให้ส่ังระงับหรือ

เพิกถอนการกระท าเช่นว่านั้น รวมทัง้จะก าหนดวธิีการตาม
สมควรหรือการเยยีวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยกไ็ด ้

 สว่นที ่๔ 

สทิธใินกระบวนกำรยุตธิรรม 

 

ส่วนที่ ๔ 

สิทธิในกระบวนการยุตธิรรม 

 มาตรา ๓๒  บุคคลจะไมต่้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้
กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้นบญัญัตเิป็น
ความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนัก
กว่าโทษท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได ้ 
 มาตรา ๓๓  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา
หรือจ าเลยไม่มีความผดิ  
 ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท า
ความผิด จะปฏิบตัิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได ้

 มาตรา ๓๒๓๙  บุคคลจะไมต่อ้งรบัโทษอำญำ เวน้แต่จะได้
กระท ำกำรอนักฎหมำยทีใ่ชอ้ยู่ในเวลำทีก่ระท ำนัน้บญัญตัเิป็น
ควำมผดิและก ำหนดโทษไว ้และโทษทีจ่ะลงแก่บุคคลนัน้จะหนกั
กว่ำโทษทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยทีใ่ชอ้ยูใ่นเวลำทีก่ระท ำควำมผดิ
มไิด ้
 ในคดอีำญำ ตอ้งสนันิษฐำนไวก้อ่นว่ำผูต้อ้งหำหรอืจ ำเลยไม่
มคีวำมผดิ 
 ก่อนมคี ำพพิำกษำอนัถงึทีส่ดุแสดงว่ำบุคคลใดไดก้ระท ำ
ควำมผดิ จะปฏบิตัต่ิอบุคคลนัน้เสมอืนเป็นผูก้ระท ำควำมผดิมไิด ้
 มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา

หรือจ าเลยไม่มีความผิด 
 ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท า

ความผิด จะปฏิบตัิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได ้

 มาตรา ๓๙๓๗  บุคคลไมต่้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท า
การอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าน้ันบัญญัติเป็นความผิดและ
ก าหนดโทษไว ้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผดิมไิด้ 
 ในคดีอาญา ต้องใหส้ันนิษฐานไว้กอ่นว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไมม่ี
ความผิด  และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท า
ความผิด จะปฏิบตัิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิด มไิด ้
 ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท า

ความผิด จะปฏิบตัิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได ้

 บุคคลย่อมไดร้ับความคุม้ครองมิให้ถูกบังคับให้ใหถ้้อยค าซึ่ง
อาจท าให้ตนเองต้องรับผดิทางอาญา 
 



๑๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๓๔  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง  
 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่า
ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปน็การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิ
ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยูส่่วนตัว 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

 มาตรา ๓๔๓๕  สทิธขิองบคุคลในครอบครวั เกยีรตยิศ 
ชื่อเสยีง หรือตลอดจนควำมเป็นอยู่สว่นตวั ย่อมไดร้บัควำมคุม้ครอง  

 กำรกล่ำวหรอืไขขำ่วแพร่หลำยซึง่ขอ้ควำมหรอืภำพไม่ว่ำดว้ย
วธิใีดไปยงัสำธำรณชน อนัเป็นกำรละเมดิหรอืกระทบถงึสทิธขิอง
บุคคลในครอบครวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง หรอืควำมเป็นอยู่สว่นตวั จะ
กระท ำมไิด ้เวน้แต่กรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสำธำรณะ 
 บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บัควำมคุม้ครองจำกกำรแสวงประโยชน์
โดยมชิอบจำกขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วกบัตน  ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎหมำย
บญัญตั ิ

 มาตรา ๓๕๓๘  สิทธิของบุคคลในการสมรสและในครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตวั ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 
 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่า

ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสทิธิ
ของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศ ช่ือเสียง หรือข้อมูลส่วนบุคคล 
ตลอดจนความเป็นอยูส่่วนตัวของบุคคล ย่อมได้รบัความคุม้ครอง  
การจ ากัดสิทธิดังกล่าวจะกระท ามไิด้  เว้นแต่กรณีที่เป็นโดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาประโยชน์ต่อ
สาธารณะหรือในกรณีทีเ่ป็นบุคคลสาธารณะ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์
โดยมิชอบจากข้อมลูส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี ้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  การแสวงประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมลูส่วนบุคคลโดย
ผ่านระบบต่าง ๆ จะกระท าได้เฉพาะเพียงเท่าที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๓๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน  
 บุคคลย่อมไดร้ับความคุม้ครองในการที่จะอยู่อาศัยและ
ครอบครองเคหสถานโดยปกตสิุข การเข้าไปในเคหสถานโดย
ปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้น
เคหสถานจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

 มาตรา ๓๕๓๓  บุคคลย่อมมเีสรภีำพในเคหสถำน 

 บุคคลย่อมไดร้บัควำมคุม้ครองในกำรทีจ่ะอยู่อำศยัและ
ครอบครองเคหสถำนโดยปกตสิขุ การเข้าไปในเคหสถานโดย

ปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้น

เคหสถาน จะกระท ามิได้ เว้นแตโ่ดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย  

 กำรเขำ้ไปในเคหสถำนโดยปรำศจำกควำมยนิยอมของผู้
ครอบครอง หรอืกำรตรวจคน้เคหสถำนหรอืในทีร่โหฐำน จะกระท ำมไิด ้ 

เวน้แต่มคี ำสัง่หรอืหมำยของศำล หรอืมเีหตุอย่ำงอื่นตำมทีก่ฎหมำย
บญัญตั ิ

 มาตรา ๓๓๓๙  บุคคลย่อมมเีสรภีาพในเคหสถาน และย่อม
ได้รับความคุ้มครองในการอยู่อาศยัและครอบครองเคหสถานโดย
ปกติสุข 
 การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้
ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในท่ีรโหฐาน จะกระท า
มิได้  เว้นแตม่ีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมเีหตุอยา่งอื่นตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 



๑๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดย
ทางที่ชอบด้วยกฎหมาย  
 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีตดิต่อ
ถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความ
ในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมตีิดต่อถึงกันจะกระท ามไิด ้เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

 มาตรา ๓๗๓๖  บุคคลย่อมมเีสรภีำพในกำรสือ่สำรถงึกนัโดย
ทำงทีช่อบดว้ยกฎหมำย  

 กำรตรวจ กำรกกั หรอืกำรเปิดเผยสิง่สือ่สำรทีบุ่คคลมตีดิต่อ
ถงึกนั รวมทัง้กำรกระท ำดว้ยประกำรอื่นใดเพื่อใหล่้วงรูถ้งึขอ้ควำม
ในสิง่สือ่สำรทัง้หลำยทีบุ่คคลมตีดิต่อถงึกนั จะกระท ำมไิด ้เวน้แต่
โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อรกัษำ
ควำมมัน่คงของรฐั หรอืเพื่อรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรม
อนัดขีองประชำชน 

 มาตรา ๓๖๔๐  บุคคลย่อมมีเสรภีาพในการสื่อสารถึงกันโดย
ทางที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีตดิต่อ
ถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความใน
สิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมตีิดต่อถึงกัน จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

 มาตรา ๓๘  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา 
นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรภีาพใน
การปฏิบัตติามศาสนบญัญัตหิรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือ
ของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหนา้ที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน  
 ในการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รบั
ความคุ้มครองมิให้รัฐกระท าการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย
ประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา 
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบตัิตามศาสนบญัญัตหิรือปฏิบตัิ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น 

 มาตรา ๓๘๓๗  บุคคลย่อมมเีสรภีำพบรบิรูณ์ในกำรถอื
ศำสนำ นิกำยของศำสนำ หรอืลทัธนิิยมในทำงศำสนำ และย่อมมี
เสรภีำพในกำรปฏบิตัติำมศำสนธรรม  ศำสนบญัญตั ิหรอืปฏบิตัิ
พธิกีรรมตำมควำมเชื่อถอืของตน เมื่อไม่เป็นปฏปัิกษ์ต่อหน้ำทีข่อง
พลเมอืงและไม่เป็นกำรขดัต่อควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดี
ของประชำชน  

 ในกำรใชเ้สรภีำพดังกล่าวตำมวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมไดร้บั
ควำมคุม้ครองมใิหร้ฐักระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรรอนสทิธหิรอืเสยี
ประโยชน์อนัควรมคีวรได ้เพรำะเหตุทีถ่อืศำสนำ นิกำยของศำสนำ 

ลทัธนิิยมในทำงศำสนำ หรอืปฏบิตัติำมศำสนธรรม ศำสนบญัญตั ิ
หรอืปฏบิตัพิธิกีรรมตำมควำมเชื่อถอื แตกต่ำงจำกบุคคลอื่น 
 

 มาตรา ๓๗๔๑  บุคคลย่อมมีเสรภีาพบริบูรณ์ในการถือ
ศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมี
เสรภีาพในการปฏบิัติตามศาสนธรรม ศาสนบญัญตัิ หรือปฏบิัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเ่ป็นปฏิปักษต์่อหน้าท่ีของ
พลเมืองและไม่ขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บคุคลย่อมไดร้ับความ
คุ้มครองมิให้รัฐกระท าการใด ๆ อนัเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย
ประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา 
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบตัิตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น 

 สว่นที ่๗ 

เสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็ของบุคคลและสือ่มวลชน 
 

 

ส่วนที่ ๗ 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ของบุคคลและส่ือมวลชน 



๑๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๓๙  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การพูด การเขยีน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดย
วิธีอื่น  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคง
ของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  
 การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสยีง หรือสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี ้จะกระท ามิได ้ 
 การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไป
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน์ จะกระท ามิได ้เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศ
อยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระท าโดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรค
สอง  
 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่มวลชนอื่นต้องเป็นบุคคล
สัญชาตไิทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระท ามิได ้

 มาตรา ๓๙๔๕  บุคคลย่อมมเีสรภีำพในกำรแสดงควำม
คดิเหน็ กำรพดู กำรเขยีน กำรพมิพ ์กำรโฆษณำ และกำรสือ่
ควำมหมำยโดยวธิอีื่น  

 กำรจ ำกดัเสรภีำพตำมวรรคหนึ่งจะกระท ำมไิด ้เวน้แต่โดย
อำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อรกัษำควำม
มัน่คงของรฐั เพื่อคุม้ครองสทิธ ิเสรภีำพ เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง สทิธใิน
ครอบครวัหรอืควำมเป็นอยู่สว่นตวัของบุคคลอื่น เพื่อรกัษำควำม
สงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน หรอืเพื่อป้องกนัหรอื
ระงบัควำมเสือ่มทรำมทำงจติใจหรอืสขุภำพของประชำชน  

 กำรสัง่ปิดโรงกจิกำรหนงัสอืพมิพ ์สถานีวิทยุกระจายเสียง 
หรอืสถานีวิทยโุทรทัศน์สือ่มวลชนอื่นเพื่อลดิรอนเสรภีำพตำม
มำตรำนี้ จะกระท ำมไิด ้ 

 กำรหำ้มหนงัสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชนอื่นเสนอขำ่วสำรหรอื
แสดงควำมคดิเหน็ทัง้หมดหรอืบำงสว่น หรอืกำรแทรกแซงดว้ย
วธิกีำรใด ๆ เพื่อลดิรอนเสรภีำพตำมมำตรำนี ้จะกระท ำมไิด ้เวน้แต่
โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยซึง่ไดต้รำขึน้ตำม
วรรคสอง 
 กำรใหน้ ำขำ่วหรอืบทควำมไปใหเ้จำ้หน้ำทีต่รวจก่อนน ำไป
โฆษณำในหนงัสอืพมิพ ์ส่ิงพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรอืวิทยุโทรทัศน์
สือ่มวลชนอื่น จะกระท ำมไิด ้เวน้แต่จะกระท ำในระหว่ำงเวลำทีป่ระเทศ
อยู่ในภำวะการสงครำมหรือการรบ แต่ทัง้นี้จะตอ้งกระท ำโดยอำศยั
อ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยซึง่ไดต้รำขึน้ตำมความในวรรคสอง  
 เจำ้ของกจิกำรหนงัสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชนอื่นตอ้งเป็น
บุคคลสญัชำตไิทย ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 

 มาตรา ๔๕๔๒  บุคคลย่อมมีเสรภีาพในการแสดงความ
คิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นของตนโดยการพดู การเขียน  
การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามไิด้  เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง ข้อมูล
ส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยูส่่วนตัวของบุคคลอื่น 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน 
 การส่ังปิดกิจการหนังสือพมิพ ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเพื่อ

ลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี ้จะกระท ามิได ้ 

 การห้ามหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเสนอข่าวสารหรือ

แสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วย
วิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี ้จะกระท ามิได ้เว้น
แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้น

ตามวรรคสอง 
 การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไป

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือส่ือมวลชนอื่น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะ

กระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้จะต้อง

กระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้น

ตามวรรคสอง  

 เจ้าของกจิการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนต้องเป็น

บุคคลสัญชาติไทย  
 



๑๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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 กำรใหเ้งนิหรอืทรพัยส์นิอย่างอืน่เพื่ออุดหนุนกจิกำร
หนงัสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชนอื่นของเอกชน รฐัจะกระท ำมไิด ้

 การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่ออุดหนุนกิจการหนงัสือ 

พิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน รัฐจะกระท ามิได ้
 สว่นที ่๕ 

สทิธใินทรพัยส์นิ 
ส่วนที่ ๕ 

สิทธิในทรัพย์สิน 
 มาตรา ๔๘  สิทธิของบุคคลในทรพัย์สินย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการ
สืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 มาตรา ๔๙  การเวนคืนอสังหารมิทรพัย์จะกระท ามไิด ้เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัตแิห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็น
สาธารณูปโภค การอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ การไดม้าซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรอืการอุตสาหกรรม การปฏริูปที่ดิน 
หรือเพื่อประโยชนส์าธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็น
ธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ไดร้ับความ
เสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 
 การก าหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดให้อย่าง
เป็นธรรมโดยค านึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพ
และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสยีหายของผู้ถูกเวนคืน  
 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวตัถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนและก าหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหารมิทรัพยไ์ว้ให้ชัดแจ้ง ถ้า
มิได้ใช้เพื่อการนัน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกลา่ว ต้องคืนให้เจ้าของ
เดิมหรือทายาท  
 
 

 มาตรา ๔๘๔๑  สทิธขิองบุคคลในทรพัยส์นิย่อมไดร้บัควำม
คุม้ครอง ขอบเขตแห่งสทิธแิละกำรจ ำกดัสทิธเิช่นว่ำนี้ย่อมเป็นไป
ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ 

 กำรสบืมรดกย่อมไดร้บัควำมคุม้ครอง สทิธขิองบุคคลในกำร
สบืมรดกย่อมเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ
 มาตรา ๔๙๔๒  กำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยจ์ะกระท ำมไิด ้เวน้
แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะกจิกำรของรฐั
เพื่อกำรอนัเป็นสำธำรณูปโภค กำรอนัจ ำเป็นในกำรป้องกนัประเทศ กำร
ไดม้ำซึง่ทรพัยำกรธรรมชำต ิกำรผงัเมอืง กำรสง่เสรมิและรกัษำคุณภำพ
สิง่แวดลอ้ม กำรพฒันำกำรเกษตรหรอืกำรอตุสำหกรรม กำรปฏริปูทีด่นิ 
กำรอนุรกัษโ์บรำณสถำนและแหล่งทำงประวตัศิำสตร ์หรอืเพื่อประโยชน์
สำธำรณะอย่ำงอื่น และตอ้งชดใชค้ำ่ทดแทนทีเ่ป็นธรรมภำยในเวลำอนั
ควรแก่เจำ้ของตลอดจนผูท้รงสทิธบิรรดำทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยในจำกกำร
เวนคนืนัน้ ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ 

 กำรก ำหนดค่ำทดแทนตำมวรรคหนึ่งตอ้งก ำหนดใหอ้ย่ำงเป็น
ธรรมโดยค ำนึงถงึรำคำทีซ่ือ้ขำยกนัตำมปกตใินทอ้งตลำด กำรไดม้ำ 
สภำพและทีต่ัง้ของอสงัหำรมิทรพัย ์และควำมเสยีหำยของผูถู้กเวนคนื 

และประโยชน์ทีร่ฐัและผูถู้กเวนคนืไดร้บัจำกกำรใชส้อยอสงัหำรมิทรพัย์
ทีถู่กเวนคนื 

 

 มาตรา ๔๑๔๓  สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมไดร้ับความ
คุ้มครอง  แต่การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต้องค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะด้วย  ขอบเขตแห่งสิทธแิละการจ ากัดสิทธิเช่นว่านีน้ั้นย่อม
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง  สิทธิของบุคคลในการ
สืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามไิด้  เว้นแตโ่ดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกิจการของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือเพื่อประโยชนส์าธารณะ
อย่างอื่น  โดยในกฎหมายนั้นต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน
และก าหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง  
รวมทั้งต้องมีการชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่
เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการ
เวนคืนนั้น  และในการก าหนดค่าทดแทนต้องค านึงถึงราคาที่ซื้อขาย
กันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ 
ความเสยีหายของผู้ถูกเวนคืน และประโยชน์ท่ีรัฐและผู้ถูกเวนคืน
ได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรพัย์ท่ีถูกเวนคืนและส่วนท่ีเหลือจาก
การถูกเวนคืน  ในกรณีที่มไิด้ใช้เพือ่การนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้องคืนใหเ้จา้ของเดมิหรือทายาท  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๔๒  การเวนคืนอสังหารมิทรัพย์จะกระท ามไิด ้เว้นแต่

โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะกจิการของรัฐ
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 การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรค
สาม และการเรียกคืนคา่ทดแทนท่ีชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 กฎหมำยเวนคนือสงัหำรมิทรพัยต์อ้งระบุวตัถุประสงคแ์ห่งกำร
เวนคนืและก ำหนดระยะเวลำกำรเขำ้ใชอ้สงัหำรมิทรพัยไ์วใ้หช้ดัแจง้ ถำ้
มไิดใ้ชเ้พื่อกำรนัน้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดงักล่ำว ตอ้งคนืใหเ้จำ้ของ
เดมิหรอืทำยำท  

 กำรคนือสงัหำรมิทรพัยใ์หเ้จำ้ของเดมิหรอืทำยำทตำมวรรค
สำม และกำรเรยีกคนืค่ำทดแทนทีช่ดใชไ้ป ใหเ้ป็นไปตำมที่
กฎหมำยบญัญตั ิ

เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจ าเป็นในการปอ้งกันประเทศ 

การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสรมิและรกัษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การ

ปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษโ์บราณสถานและแหล่งทางประวัตศิาสตร ์หรือ

เพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม

ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผูท้รงสิทธิบรรดาที่ได้รับความ

เสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ 

 การก าหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดให้อย่างเป็น

ธรรมโดยค านึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา 

สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน 

และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอย

อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน 

 กฎหมายเวนคนือสังหาริมทรัพย์ตอ้งระบุวตัถปุระสงคแ์ห่งการ

เวนคืนและก าหนดระยะเวลาการเขา้ใชอ้สังหาริมทรัพย์ไวใ้หช้ัดแจง้ 

ถ้ามิไดใ้ช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ต้องคนืให้

เจ้าของเดมิหรือทายาท  

 การคืนอสังหาริมทรพัย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตาม

วรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนทีช่ดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่

กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๓๗  ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะ
กระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระท า
ความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมาย
ตามที่กฎหมายบัญญตั ิโดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา
และรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาสแจ้ง
ให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก และผู้ถูกจับซึ่ง

 มาตรา ๒๓๗๔๐  ในคดีอาญา การจับและคมุขงับุคคลใด 

จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าส่ังหรอืหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระท า
ความผิดซ่ึงหน้า หรือมีเหตุจ าเปน็อย่างอื่นใหจ้ับไดโ้ดยไม่มหีมาย

ตามที่กฎหมายบญัญัต ิโดยผู้ถกูจับจะต้องได้รับการแจง้ข้อกล่าวหา
และรายละเอียดแหง่การจบั โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาส

 มาตรา ๔๐๔๔  บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย 
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ยังถูกควบคุมอยู่ ต้องถูกน าตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต่
เวลาที่ผู้ถูกจับถูกน าตัวไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาล
พิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไวต้ามกฎหมายหรือไม ่เว้นแต่มีเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ  
 (๑) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท าความผดิ
อาญาร้ายแรงท่ีมีอัตราโทษตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ หรือ  
 (๒) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท าความผดิ
อาญา และมีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้นัน้จะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ด้วย  
 มาตรา ๒๓๘  ในคดีอาญา การค้นในท่ีรโหฐานจะกระท า
มิได้ เว้นแต่จะมีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่
ต้องมีค าสั่งหรือหมายของศาล ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๓๙  ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา
ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเรว็และจะเรียกหลักประกันจนเกิน
ควรแก่กรณีมิได ้การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่
บัญญัตไิว้โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผูต้้องหาหรือ
จ าเลยทราบโดยเร็ว 
 สิทธิที่จะอุทธรณ์คดัค้านการไม่ให้ประกัน ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 บุคคลผู้ถูกควบคุม คุมขัง หรือจ าคุก ย่อมมีสิทธิพบและ
ปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว และมสีิทธิได้รับการเยี่ยมตาม
สมควร  
 มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญา
หรือในกรณีอื่นใด ผู้ถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใด
เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง มีสิทธิร้องต่อศาลท้องที่ท่ีมีอ านาจ

แจ้งใหญ้าตหิรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก และผู้ถูก
จับซึ่งยงัถูกควบคุมอยู่ ต้องถูกน าตัวไปศาลภายในส่ีสิบแปดชั่วโมง

นับแต่เวลาที่ผูถู้กจบัถูกน าตวัไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน 
เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตทุี่จะขงัผู้ถูกจบัไว้ตามกฎหมายหรือไม ่
เว้นแตม่ีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตจุ าเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมาย

บัญญัต ิ 
 หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ  

 (๑) มหีลักฐานตามสมควรว่าผู้นัน้น่าจะได้กระท าความผิด
อาญาร้ายแรงที่มีอตัราโทษตามที่กฎหมายบญัญัติ หรือ  

 (๒) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นัน้น่าจะได้กระท าความผิด
อาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผูน้ั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ด้วย 
 บุคคลย่อมมสีทิธใินกระบวนกำรยตุธิรรม ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) สทิธเิขำ้ถงึกระบวนกำรยุตธิรรมไดโ้ดยง่ำย สะดวก 
รวดเรว็ และทัว่ถงึ  
 (๒) สทิธพิืน้ฐำนในกระบวนพจิำรณำ ซึง่อย่ำงน้อยตอ้งมี
หลกัประกนัขัน้พืน้ฐำนเรื่องกำรไดร้บักำรพจิำรณำโดยเปิดเผย กำรได้
รบัทรำบขอ้เทจ็จรงิและตรวจเอกสำรอย่ำงเพยีงพอ กำรเสนอ
ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้โตแ้ยง้ และพยำนหลกัฐำนของตน กำรคดัคำ้นผู้
พพิำกษำหรอืตุลำกำร กำรไดร้บักำรพจิำรณำโดยผูพ้พิำกษำหรอื 
ตุลำกำรทีน่ัง่พจิำรณำคดคีรบองคค์ณะ และกำรไดร้บัทรำบเหตุผล
ประกอบค ำวนิิจฉยั ค ำพพิำกษำ หรอืค ำสัง่ 
 (๓) บุคคลย่อมมสีทิธทิีจ่ะใหค้ดขีองตนไดร้บักำรพจิำรณำ
อย่ำงถูกตอ้ง รวดเรว็ และเป็นธรรม 

 (๒) สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครดั รวดเร็ว เป็นธรรม และมมีาตรฐานท่ีชัดเจน  
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ย่อมมสีทิธิได้รับความคุ้มครองในการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม 
 (๒๓) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
หลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการไดร้ับการพิจารณาโดยเปิดเผย การ
ได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารโอกาสในการต่อสู้คดีอย่าง
เพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน 
การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตลุาการ การได้รบัการพิจารณาโดยผู้พิพากษา
หรือตุลาการที่ซึ่งนั่งพิจารณาคดคีรบองค์คณะ และการได้รับทราบ 
เหตุผลประกอบค าวินิจฉัยคัดหรอืท าส าเนาค าพิพากษา ค าวินิจฉัย 
หรือค าสั่งอันเป็นการชี้ขาดคด ี
 (๓) บุคคลย่อมมีสิทธทิี่จะใหค้ดขีองตนได้รับการพจิารณา

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 (๔) ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ าเลย คู่กรณี ผู้มสี่วนได้เสีย 
และพยานในคดี ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ หรือสถานะใด ย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบตัิที่เหมาะสมในการ
ด าเนินการตามกระบวนการยุตธิรรม รวมทัง้สิทธิในการได้รับการ
สอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเรว็ เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยค าเป็น
ปฏิปักษ์ตอ่ตนเอง 

 (๕) ในคดีอาญา ผูเ้สียหาย ผูต้้องหา จ าเลย และพยานใน
คดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมจากรัฐ  ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใชจ้่ายที่
จ าเป็น ให้เป็นไปได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม 



๒๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

พิจารณาคดีอาญาวา่การคมุขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีค า
ร้องเช่นว่านี ้ให้ศาลด าเนินการไตส่วนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าเห็นว่า
ค าร้องนั้นมีมูล ศาลมีอ านาจสั่งผูค้มุขังให้น าตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดย
พลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นทีพ่อใจของศาลไม่ได้ว่าการคมุขัง
เป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที  
 มาตรา ๒๔๑  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลยย่อมมีสิทธิ
ได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดดี้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง 
และเป็นธรรม  
 ในช้ันสอบสวน ผู้ต้องหามสีิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตน
ไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได ้ 
 ผู้เสยีหายหรือจ าเลยในคดีอาญายอ่มมีสิทธิตรวจหรือคดั
ส าเนาค าให้การของตนในช้ันสอบสวนหรือเอกสารประกอบ
ค าให้การของตน เมื่อพนักงานอัยการไดย้ื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว 
ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมสีิทธิขอทราบสรุป
พยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการในการสั่งคด ีทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ 
 มาตรา ๒๔๒  ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิในกรณีทีผู่้ถูกควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหา
ทนายความได ้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจดัหาทนายความให้
โดยเร็ว  
 ในคดีแพ่ง บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 

 (๔) ผูเ้สยีหำย ผูต้อ้งหำ โจทก ์จ ำเลย คู่กรณี ผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอื
พยำนในคด ีมสีทิธไิดร้บักำรปฏบิตัทิีเ่หมำะสมในกำรด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรยตุธิรรม รวมทัง้สทิธใินกำรไดร้บักำรสอบสวนอย่ำงถูกตอ้ง 
รวดเรว็ เป็นธรรม และกำรไมใ่หถ้อ้ยค ำเป็นปฏปัิกษต่์อตนเอง 
 (๕) ผูเ้สยีหำย ผูต้อ้งหำ จ ำเลย และพยำนในคดอีำญำ มสีทิธิ
ไดร้บัควำมคุม้ครอง และควำมชว่ยเหลอืทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมจำก
รฐั  สว่นค่ำตอบแทน ค่ำทดแทน และค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็น ใหเ้ป็นไป
ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ
 (๖) เดก็ เยำวชน สตร ีผูส้งูอำย ุหรอืผูพ้กิำรหรอืทุพพลภำพ 
ย่อมมสีทิธไิดร้บัควำมคุม้ครองในกำรด ำเนินกระบวนพจิำรณำคดี
อย่ำงเหมำะสม และย่อมมสีทิธไิดร้บักำรปฏบิตัทิีเ่หมำะสมในคดทีี่
เกีย่วกบัควำมรุนแรงทำงเพศ 
 (๗) ในคดอีำญำ ผูต้อ้งหำหรอืจ ำเลยมสีทิธไิดร้บักำรสอบสวน
หรอืกำรพจิำรณำคดทีีถ่กูตอ้ง รวดเรว็ และเป็นธรรม โอกำสในกำรต่อสู้
คดอีย่ำงเพยีงพอ กำรตรวจสอบหรอืไดร้บัทรำบพยำนหลกัฐำนตำม
สมควร กำรไดร้บัควำมช่วยเหลอืในทำงคดจีำกทนำยควำม และกำรไดร้บั
กำรปล่อยตวัชัว่ครำว 
 (๘) ในคดแีพ่ง บุคคลมสีทิธไิดร้บัควำมช่วยเหลอืทำง
กฎหมำยอย่ำงเหมำะสมจำกรฐั 
 มาตรา ๒๓๘  ในคดีอาญา การค้นในที่รโหฐานจะกระท า
มิได้ เว้นแต่จะมีค าส่ังหรือหมายของศาล หรือมีเหตใุห้ค้นได้โดยไม่
ต้องมีค าส่ังหรือหมายของศาล ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

 

และมมีาตรฐานที่ชัดเจน  ผูต้้องหาและจ าเลยมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือทางคดีจากทนายความซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญ   
การไดร้ับการปล่อยตัวช่ัวคราวเปน็หลักเว้นแตม่ีเหตุตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และรบัทราบเหตุผลประกอบการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการ  
 (๖) ได้รับการเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว ้
 (๖) เด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการด าเนินกระบวน
พิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏบิัติที่

เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 
 (๗) ในคดีอาญา ผูต้้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวน
หรือการพจิารณาคดีที่ถกูต้อง รวดเร็ว และเปน็ธรรม โอกาสในการต่อสู้
คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตาม

สมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการ
ได้รับการปล่อยตวัชัว่คราว 
 (๘) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รบัความช่วยเหลือทาง
กฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ 
 



๒๓ 
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๔๓  บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ถ้อยค าเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองอันอาจท าให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา 
 ถ้อยค าของบุคคลซึ่งเกิดจากการจงูใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ 
หลอกลวง ถูกทรมาน ใช้ก าลังบังคับ หรือกระท าโดยมิชอบประการ
ใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได ้ 
 มาตรา ๒๔๔  บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญามสีิทธิไดร้ับ
ความคุ้มครอง การปฏิบัติทีเ่หมาะสม และค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและ
สมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ 
 มาตรา ๒๔๕  บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จ าเป็นและ
สมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 บุคคลใดได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือแก่ร่างกายหรือ
จิตใจเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มสี่วน
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทา
ความเสียหายโดยทางอื่น บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามเง่ือนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญตั ิ
 มาตรา ๒๔๖  บุคคลใดตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุม
ขังระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงที่สุด
ในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติวา่จ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด 
หรือการกระท าของจ าเลยไมเ่ป็นความผิด บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนและคา่ใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไป
เพราะการนั้นคืน ท้ังนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบญัญตั ิ 
 มาตรา ๒๔๗  บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยค าพิพากษาอันถึง
ที่สุด บุคคลนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ อาจร้องขอให้มี
การรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และหากปรากฏตามค าพิพากษาของ
ศาลที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท าความผิด 

 มาตรา ๒๓๙  ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา
ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและจะเรียกหลักประกันจนเกิน

ควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่
บัญญัติไวโ้ดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยทราบโดยเร็ว 
 สิทธิที่จะอทุธรณ์คัดค้านการไม่ให้ประกัน ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามที่กฎหมายบญัญัต ิ 
 บุคคลผู้ถูกควบคมุ คมุขัง หรือจ าคุก ย่อมมีสิทธิพบและ
ปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับการเยีย่มตาม

สมควร  

 มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีการคมุขังตวับุคคลในคดีอาญาหรือ
ในกรณีอื่นใด ผู้ถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพือ่
ประโยชน์ของผูถู้กคุมขัง มีสิทธริ้องต่อศาลท้องทีท่ี่มีอ านาจ
พิจารณาคดีอาญาว่าการคุมขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีค า

ร้องเช่นว่านี ้ให้ศาลด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยดว่น ถ้าเห็นว่า
ค าร้องนั้นมีมูล ศาลมีอ านาจส่ังผูคุ้มขังให้น าตัวผูถู้กคุมขังมาศาล
โดยพลัน และถ้าผู้คมุขงัแสดงใหเ้ป็นที่พอใจของศาลไม่ได้ว่าการคุม

ขังเป็นการชอบดว้ยกฎหมาย ให้ศาลส่ังปล่อยตัวผู้ถูกคมุขังไปทันท ี

 มาตรา ๒๔๑  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลยย่อมมีสิทธิ
ได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง 
และเป็นธรรม  
 ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซ่ึงตน
ไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้  

 



๒๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตาม
สมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิท่ีเสียไปเพราะผลแห่งค าพิพากษานั้นคืน 
ทั้งนี้ ตามเง่ือนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

 ผู้เสียหายหรือจ าเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิตรวจหรือคัด

ส าเนาค าให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบ

ค าให้การของตน เมื่อพนักงานอยัการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ทั้งนี ้
ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ 
 ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมคี าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว 

ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิขอทราบสรุป
พยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงาน

อัยการในการส่ังคด ีทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิ 

 มาตรา ๒๔๒  ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามที่

กฎหมายบัญญัต ิในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมหรือคมุขังไม่อาจหา
ทนายความได ้รัฐต้องให้ความชว่ยเหลือโดยจัดหาทนายความให้
โดยเร็ว  
 ในคดีแพ่ง บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัความช่วยเหลือทาง
กฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 

 มาตรา ๒๔๓  บุคคลย่อมมีสิทธไิม่ให้ถ้อยค าเป็นปฏิปักษต์่อ
ตนเองอันอาจท าใหต้นถูกฟ้องคดีอาญา 
 ถ้อยค าของบุคคลซ่ึงเกิดจากการจูงใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ 
หลอกลวง ถกูทรมาน ใช้ก าลังบงัคับ หรือกระท าโดยมิชอบประการ

ใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้  

 มาตรา ๒๔๔  บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จ าเป็นและ

สมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 

 



๒๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๔๕  บุคคลซ่ึงเปน็ผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิ
ได้รับความคุม้ครอง การปฏิบัตทิี่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่
จ าเป็นและสมควรจากรัฐ ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 บุคคลใดได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวติหรือแก่ร่างกายหรือ

จิตใจเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มส่ีวน

เกี่ยวข้องกบัการกระท าความผิดนั้น และไมม่โีอกาสได้รับการ
บรรเทาความเสียหายโดยทางอืน่ บุคคลน้ันหรือทายาทย่อมมีสิทธิ

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี ้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่
กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๒๔๖  บุคคลใดตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคมุ
ขังระหว่างการพจิารณาคดี หากปรากฏตามค าพิพากษาอันถงึทีสุ่ด

ในคดีนั้นว่าข้อเทจ็จรงิฟังเป็นยตุิว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด 
หรือการกระท าของจ าเลยไม่เปน็ความผิด บุคคลน้ันย่อมมีสิทธิ

ได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธทิี่
เสียไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี ้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัต ิ 

 มาตรา ๒๔๗  บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยค าพิพากษาอัน
ถึงที่สุด บุคคลนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ อาจร้องขอให้มี
การรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และหากปรากฏตามค าพิพากษาของ

ศาลที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท าความผิด 
บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตาม

สมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค าพิพากษานั้นคืน 
ทั้งนี ้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัต ิ
 



๒๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

   มาตรา ๔๕  บุคคลซึ่งไม่มสีัญชาตไิทยและมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทยจะมีสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมเพียงใด ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่รัฐจดัให ้

  ตอนที่ ๓ 
สิทธิพลเมือง 

 มาตรา ๓๔  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง  
 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่า
ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปน็การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิ
ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยูส่่วนตัว 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 มาตรา ๕๓  เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็น
ธรรม  
 เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผูดู้แล มีสทิธิได้รับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมจากรัฐ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 มาตรา ๕๔  บุคคลซึ่งมีอายเุกินหกสิบปีบริบรูณ์และไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๕๕  บุคคลซึ่งพิการหรือทพุพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 
ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๓๔๓๕  สทิธขิองบุคคลในครอบครวั เกยีรตยิศ 
ชื่อเสยีง หรือตลอดจนควำมเป็นอยู่สว่นตวั ย่อมไดร้บัควำมคุม้ครอง  
 กำรกล่ำวหรอืไขขำ่วแพร่หลำยซึง่ขอ้ควำมหรอืภำพไม่ว่ำดว้ย
วธิใีดไปยงัสำธำรณชน อนัเป็นกำรละเมดิหรอืกระทบถงึสทิธขิอง
บุคคลในครอบครวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง หรอืควำมเป็นอยู่สว่นตวั จะ
กระท ำมไิด ้เวน้แต่กรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสำธำรณะ 
 บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บัควำมคุม้ครองจำกกำรแสวงประโยชน์
โดยมชิอบจำกขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วกบัตน  ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎหมำย
บญัญตั ิ
 มาตรา ๕๓๕๒  เดก็และเยำวชน และบุคคลในครอบครัวมี
สทิธใินกำรอยู่รอดและไดร้บัความคุ้มครองกำรพฒันำดำ้นร่ำงกำย 

จติใจ และสตปัิญญำ ตำมศกัยภำพในสภำพแวดลอ้มทีเ่หมำะสม 
โดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงค ำนึงถงึกำรมสีว่นรว่มของเดก็และ
การปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมเยำวชนเป็นส ำคญั 

 เดก็ เยำวชน สตร ีและบุคคลในครอบครวั มสีทิธไิดร้บัควำม
คุม้ครองจำกรฐั ใหป้รำศจำกกำรใชค้วำมรุนแรงและกำรปฏบิตัอินั
ไม่เป็นธรรม  ทัง้มสีทิธไิดร้บักำรบ ำบดัฟ้ืนฟูในกรณีทีม่เีหตุดงักล่ำว 
 กำรแทรกแซงและกำรจ ำกดัสทิธขิองเดก็ เยำวชน และ
บุคคลในครอบครวั จะกระท ำมไิด ้ เวน้แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำม

 มาตรา ๓๕๔๖  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรตยิศ 
ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมมีสิทธิไดร้ับความ
คุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นและเปน็
สุข และมมีาตรฐานการด ารงชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศยั  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่า

ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิ

ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรอืความเป็นอยู่

ส่วนตัว จะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวง

ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตน  ทั้งนี้ 

ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 มารดาย่อมมสีิทธิไดร้ับความคุ้มครองเป็นพิเศษและไดร้ับ
สวัสดิการตามควรจากรัฐและนายจ้าง ก่อนและหลังการให้ก าเนิด
บุตร  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 เด็กและเยาวชนย่อมมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสตปิัญญา ตามศักยภาพใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  รวมทัง้ได้รับความคุ้มครองจากการ
แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นภยัต่อจิตใจหรือสุขภาพหรือขัดขวาง 
 



๒๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อสงวนและรกัษำไวซ้ึง่สถำนะ
ของครอบครวัหรอืประโยชน์สงูสดุของบุคคลนัน้ 

 เดก็และเยำวชนซึง่ไมม่ผีูด้แูลมสีทิธไิดร้บักำรเลีย้งดแูละ
กำรศกึษำอบรมทีเ่หมำะสมจำกรฐั ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๕๔๕๓  บุคคลซึง่มอีำยุเกนิหกสบิปีบรบิรูณ์และไม่มี
รำยไดเ้พยีงพอแก่กำรยงัชพี มสีทิธไิดร้บัสวสัดกิำร สิง่อ ำนวยควำม
สะดวกอนัเป็นสำธำรณะอย่ำงสมศกัดิศ์ร ีและควำมช่วยเหลอือื่นที่
เหมำะสมจำกรฐั ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๕๕๕๔  บุคคลซึง่พกิำรหรอืทุพพลภำพ มสีทิธไิด้รับ
เขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์จำกสวสัดกิำร สิง่อ ำนวยควำมสะดวกอนัเป็น
สำธำรณะ และควำมช่วยเหลอือื่นทีเ่หมำะสมจำกรฐั ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 บุคคลวกิลจรติย่อมไดร้บัควำมช่วยเหลอืทีเ่หมำะสมจำกรฐั 

พัฒนาการตามปกติของเด็กและเยาวชน  ท้ังนี้ โดยให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว ย่อมมสีิทธิได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติ
อันไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีสิทธิได้รบัการบ าบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุ
ดังกล่าว 
 การจ ากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะ
กระท ามไิด้  เว้นแตโ่ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะและความเป็นปึกแผ่นของ
ครอบครัว เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน หรือเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดของบุคคลนั้น 
 เด็ก เยาวชน สตรี บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบรูณ์และไม่
มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ 
ย่อมมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ 
และความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๕๒ เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและ

ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จติใจและสติปัญญา ตามศักยภาพ
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็ก 
และเยาวชนเป็นส าคญั 
 เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับ

ความคุม้ครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการ

ปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธไิด้รับการบ าบัดฟื้นฟใูนกรณีที่มี 
เหตุดังกล่าว 
 การแทรกแซงและการจ ากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และ

บุคคลในครอบครัว จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม



๒๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

บทบัญญัตแิห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึง่สถานะ

ของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลน้ัน 
 เด็กและเยาวชนซ่ึงไมม่ีผู้ดูแลมีสทิธิได้รับการเล้ียงดแูละ

การศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ 
 มาตรา ๕๓ บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไมม่ี

รายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการ ส่ิงอ านวย

ความสะดวกอันเปน็สาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความ

ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
 มาตรา ๕๔ บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึง

และใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกอันเป็น

สาธารณะ และความช่วยเหลือทีเ่หมาะสมจากรัฐ 
 บุคคลวิกลจริตย่อมได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

 มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมี
เสรภีาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อ
สวัสดิภาพของผู้เยาว์ 
 การเนรเทศบุคคลผู้มสีัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร 
หรือห้ามมิให้บคุคลผู้มสีัญชาตไิทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะ
กระท ามไิด ้

 มาตรา ๓๖๓๔  บุคคลย่อมมเีสรภีำพในกำรเดนิทำงและมี
เสรภีำพในกำรเลอืกถิน่ทีอ่ยู่ภำยในรำชอำณำจกัร 
 กำรจ ำกดัเสรภีำพตำมวรรคหนึ่ง จะกระท ำมไิด ้เวน้แต่โดย
อำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อควำมมัน่คงของ
รฐั ควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืสวสัดภิำพของประชำชน กำรผงัเมอืง หรอื
เพื่อสวสัดภิำพของผูเ้ยำว ์

 กำรเนรเทศบุคคลผูม้สีญัชำตไิทยออกนอกรำชอำณำจกัร 
หรอืหำ้มมใิหบ้คุคลผูม้สีญัชำตไิทยเขำ้มำในรำชอำณำจกัร จะ
กระท ำมไิด ้

 มาตรา ๓๔๔๗  พลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมี
เสรภีาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึง จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของ
รัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดภิาพของประชาชน การผังเมือง 
หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเ้ยาว ์
 การถอนสัญชาตไิทยจากบคุคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
จะกระท ามิได้  สัญชาตไิทยจะสิ้นสุดลงได้ตามที่กฎหมายบญัญัติ 
และจะขดัต่อเจตจ านงของพลเมืองนั้นได้ต่อเมื่อไม่ท าให้พลเมืองนั้น
เป็นบุคคลไรส้ัญชาต ิ
 การเนรเทศบุคคลผูม้ีสญัชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร 
หรือห้ามมิใหบุ้คคลผู้มสีัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท า
มิได ้



๒๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๓๙  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การพูด การเขยีน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดย
วิธีอื่น  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคง
ของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสยีง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  
 การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสยีง หรือสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี ้จะกระท ามิได ้ 
 การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไป
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน์ จะกระท ามิได ้เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศ
อยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระท าโดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรค
สอง  
 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่มวลชนอื่นต้องเป็นบุคคล
สัญชาตไิทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระท ามิได ้

 มาตรา ๓๙๔๕  บุคคลย่อมมเีสรภีำพในกำรแสดงควำม
คดิเหน็ กำรพดู กำรเขยีน กำรพมิพ ์กำรโฆษณำ และกำรสือ่
ควำมหมำยโดยวธิอีื่น  

 กำรจ ำกดัเสรภีำพตำมวรรคหนึ่งจะกระท ำมไิด ้เวน้แต่โดย
อำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อรกัษำควำม
มัน่คงของรฐั เพื่อคุม้ครองสทิธ ิเสรภีำพ เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง สทิธใิน
ครอบครวัหรอืควำมเป็นอยู่สว่นตวัของบุคคลอื่น เพื่อรกัษำควำม
สงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน หรอืเพื่อป้องกนัหรอื
ระงบัควำมเสือ่มทรำมทำงจติใจหรอืสขุภำพของประชำชน  

 กำรสัง่ปิดโรงกจิกำรหนงัสอืพมิพ ์สถานีวิทยุกระจายเสียง 
หรอืสถานีวิทยโุทรทัศน์สือ่มวลชนอื่นเพื่อลดิรอนเสรภีำพตำม
มำตรำนี้ จะกระท ำมไิด ้ 

 กำรหำ้มหนงัสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชนอื่นเสนอขำ่วสำรหรอื
แสดงควำมคดิเหน็ทัง้หมดหรอืบำงสว่น หรอืกำรแทรกแซงดว้ย
วธิกีำรใด ๆ เพื่อลดิรอนเสรภีำพตำมมำตรำนี ้จะกระท ำมไิด ้เวน้
แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยซึง่ไดต้รำขึน้ตำม
วรรคสอง 
 กำรใหน้ ำขำ่วหรอืบทควำมไปใหเ้จำ้หน้ำทีต่รวจก่อนน ำไป
โฆษณำในหนงัสอืพมิพ ์ส่ิงพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรอืวิทยุโทรทัศน์
สือ่มวลชนอื่น จะกระท ำมไิด ้เวน้แต่จะกระท ำในระหว่ำงเวลำทีป่ระเทศ
อยู่ในภำวะการสงครำมหรือการรบ แต่ทัง้นี้จะตอ้งกระท ำโดยอำศยั
อ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยซึง่ไดต้รำขึน้ตำมความในวรรคสอง 
 เจำ้ของกจิกำรหนงัสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชนอื่นตอ้งเป็นบุคคล
สญัชำตไิทย ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ 

 มาตรา ๔๕๔๘  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพมิพ์ การโฆษณา และการส่ือ

ความหมายโดยวิธีอื่นเสรภีาพของสื่อมวลชนในการประกอบวิชาชีพ
ตามจรยิธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง 
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่จะกระท ามิได ้เว้นแต่

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่รักษา

ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง 

สิทธิในครอบครวัหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพื่อ

รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือ

เพื่อป้องกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจติใจหรือสุขภาพของ

ประชาชน 
 การสั่งปิดกิจการหนงัสือพิมพห์รอืสื่อมวลชนอื่นเพื่อลดิรอน
เสรภีาพตามมาตรานี้ จะกระท ามไิด้ 
 การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือ
แสดงความคดิเห็นท้ังหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วย
วิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท ามไิด้  เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตาม
วรรคสอง เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  เพื่อคุ้มครองสิทธิ 
เสรภีาพ เกียรติยศ ช่ือเสยีง ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือ
ความเป็นอยูส่่วนตัวของบุคคลอื่น  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพือ่ป้องกันหรือระงับความ
เสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 กำรใหเ้งนิหรอืทรพัยส์นิอย่างอืน่เพื่ออุดหนุนกจิกำร
หนงัสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชนอื่นของเอกชน รฐัจะกระท ำมไิด ้
 มาตรา ๔๘  ผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงจะเป็นเจำ้ของกจิกำร
หรอืถอืหุน้ในกจิกำรหนงัสอืพมิพ ์วทิยุกระจำยเสยีง วทิยุโทรทศัน์ หรอื
โทรคมนำคม มไิด ้ไม่ว่ำในนำมของตนเองหรอืใหผู้อ้ื่นเป็นเจำ้ของ
กจิกำรหรอืถอืหุน้แทน หรอืจะด ำเนินกำรโดยวธิกีำรอื่นไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรอืทำงออ้มทีส่ำมำรถบรหิำรกจิกำรดงักล่ำวไดใ้นท ำนอง
เดยีวกบักำรเป็นเจำ้ของกจิกำรหรอืถอืหุน้ในกจิกำรดงักล่ำว 

 การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไป
โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระท ามไิด้  เว้นแต่จะ
กระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  แต่ทั้งนี้และ
จะต้องกระท าโดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายซึ่งได้ตรา
ขึ้นตามวรรคสองสาม 
 เจ้าของกิจการหนงัสือพิมพห์รือสือ่มวลชนอื่นต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยพลเมือง  และพลเมืองไม่อาจเป็นเจา้ของกิจการ
สื่อมวลชนหรือผู้ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หลายกจิการ 
ในลักษณะที่อาจมผีลเป็นการครอบง าหรือผูกขาดการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารหรือความคดิเห็นต่อสังคม หรือมีผลเป็นการขัดขวางการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสาร หรือปิดกั้นการได้รบัข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของ
ประชาชน  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ 
 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเปน็เจ้าของกิจการหรือถือหุ้น
ในกิจการสื่อมวลชน มิได้  ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็น
เจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรอืจะด าเนินการโดยวิธีการอื่น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ทีจ่ะท าใหส้ามารถบริหารกิจการดังกล่าว
ได้ในท านองเดียวกับการเป็นเจา้ของกิจการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
ดังกล่าว 
 การรัฐจะให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
เพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะ
กระท ามิได ้ การซื้อโฆษณาหรือบริการอื่นจากสื่อมวลชนโดยรัฐ จะ
กระท าได้ก็แต่เฉพาะโดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือการนั้น 
 มาตรา ๔๘  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของ

กิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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โทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่น

เป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะด าเนินการโดยวิธีการอื่น

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้

ในท านองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ

ดังกล่าว 

 มาตรา ๔๑  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนท่ีประกอบ
กิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมี
เสรภีาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตาม
รัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อ
จรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ  
 ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน ์ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดยีวกับพนักงานหรือลูกจ้างของ
เอกชนตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๔๑๔๖  พนกังำนหรอืลกูจำ้งของเอกชนทีป่ระกอบ
กจิกำรหนงัสอืพมิพ ์วทิยุกระจำยเสยีง หรือวทิยโุทรทศัน์ หรอื
สือ่มวลชนอื่น ย่อมมเีสรภีำพในกำรเสนอขำ่วและแสดงควำมคดิเหน็
ภำยใตข้อ้จ ำกดัตำมรฐัธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภำยใตอ้ำณตัขิอง
หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืเจำ้ของกจิกำรนัน้ 
แต่ตอ้งไมข่ดัต่อจรรยาบรรณจรยิธรรมแหง่กำรประกอบวชิำชพี และ
มสีทิธจิดัตัง้องคก์รเพื่อปกป้องสทิธ ิเสรภีำพและควำมเป็นธรรม  
รวมทัง้มกีลไกควบคุมกนัเองขององคก์รวชิำชพี 

 ขำ้รำชกำร พนักงำน หรอืลูกจำ้งของหน่วยรำชกำร หน่วยงำน
ของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิ ในกจิกำรวทิยุกระจำยเสยีงหรือวทิยุโทรทศัน์ 

หรอืสือ่มวลชนอื่น ย่อมมเีสรภีำพเช่นเดยีวกบัพนักงำนหรอืลกูจำ้งของ
เอกชนตำมวรรคหนึ่ง 
 กำรกระท ำใด ๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้มของผูด้ ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมอืง เจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอืเจำ้ของกจิกำร อนัเป็นกำร
ขดัขวำงหรอืแทรกแซงกำรเสนอขำ่วหรอืแสดงควำมคดิเหน็ในประเดน็
สำธำรณะของบุคคลตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ใหถ้อืว่ำเป็นกำรจงใจ
ใชอ้ ำนำจหน้ำทีโ่ดยมชิอบและไม่มผีลใชบ้งัคบั  เวน้แต่เป็นกำรกระท ำ
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรอืจรยิธรรมแห่งกำรประกอบวชิำชพี 

 มาตรา ๔๖๔๙  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งประกอบ
กิจการหนังสือพมิพ์ วทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
สื่อมวลชนอื่น ย่อมมเีสรีภาพในการเสนอข้อมลูข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรฐัธรรมนญู โดยไมต่กอยู่ภายใต้
อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิหรือ
เจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดตอ่จริยธรรมแห่งการประกอบ
วิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและ
ความเป็นธรรม  รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชพี 
 ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 

หน่วยงานซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดอืนประจ าและเจา้หน้าท่ีอื่นของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ หรือซึ่ง
ปฏิบัติหน้าท่ีสื่อมวลชนอื่น ย่อมมเีสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือ
ลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง 
 การกระท าใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหนา้ที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ อันเป็น
การขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข้อมูลข่าวสารหรือแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบคุคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 
ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ   
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เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่ง
การประกอบวิชาชีพ 
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่ง
ประกอบด้วยบุคคลในวิชาชีพสื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งผู้แทนองค์การเอกชนและผู้บรโิภค  เพื่อ
ปกป้องเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชนตามมาตรา ๔๘ 
ส่งเสริมจรยิธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ พิจารณาค าร้องขอความ
เป็นธรรมของผูซ้ึ่งไดร้ับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพตามมาตรา ๔๘ 
และคุ้มครองสวสัดิการของบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 มาตรา ๔๐  คลื่นความถี่ท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และวิทยโุทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพื่อประโยชนส์าธารณะ  
 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท าหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถี่
ตามวรรคหนึ่ง และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 การด าเนินการตามวรรคสองตอ้งค านึงถึงประโยชนส์ูงสดุของ
ประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในดา้นการศึกษา 
วัฒนธรรม ความมัน่คงของรัฐ และประโยชนส์าธารณะอื่น รวมทั้งการ
แข่งขันโดยเสรอีย่างเป็นธรรม 

 มาตรา ๔๐๔๗  คลื่นควำมถีท่ีใ่ชใ้นกำรสง่วทิยุกระจำย 
เสยีง วทิยโุทรทศัน์ และวิทยโุทรคมนำคม เป็นทรพัยำกรสือ่สำร
ของชำตเิพื่อประโยชน์สำธำรณะ  

 ใหม้อีงคก์รของรฐัทีเ่ป็นอสิระองคก์รหนึ่งท ำหน้ำทีจ่ดัสรรคลื่น
ควำมถีต่ำมวรรคหนึ่ง และก ำกบัดูแลกำรประกอบกจิกำรวทิยุกระจำย 
เสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคม ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎหมำย
บญัญตั ิ 

 กำรด ำเนินกำรตำมวรรคสองตอ้งค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของ
ประชำชนในระดบัชำตแิละระดบัทอ้งถิน่ ทัง้ในดำ้นกำรศกึษำ 
วฒันธรรม ควำมมัน่คงของรฐั และประโยชน์สำธำรณะอื่น รวมทั้งและ
กำรแขง่ขนัโดยเสรอีย่ำงเป็นธรรม รวมทัง้ตอ้งจดัใหภ้ำคประชำชนมี
สว่นร่วมในกำรด ำเนินกำรสือ่มวลชนสำธำรณะ 
 กำรก ำกบักำรประกอบกจิกำรตำมวรรคสองตอ้งมมีำตรกำร
เพื่อป้องกนัมใิหม้กีำรควบรวม กำรครองสทิธขิำ้มสือ่ หรอืกำร
ครอบง ำ ระหว่ำงสือ่มวลชนดว้ยกนัเองหรอืโดยบคุคลอื่นใด ซึง่จะมี

 มาตรา ๔๗๕๐  คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
ประโยชนส์าธารณะ 
 ให้มอีงค์กรองค์การของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งท าหน้าที่
จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและก ากับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง วทิยุกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการสารสนเทศ โดยต้องค านึงถึงความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์
สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ค านึงถึงบุคคล
ด้อยโอกาส ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประโยชน์สาธารณะ
อื่น  รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าถึง
และมสี่วนร่วมในการด าเนินการสือ่มวลชนสาธารณะ  ทั้งนี้ ภายใต้
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติและตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 การด าเนินการตามวรรคสองต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา 

วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการ

แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมี
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ผลเป็นกำรขดัขวำงเสรภีำพในกำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรหรอืปิดกัน้กำร
ไดร้บัขอ้มลูขำ่วสำรทีห่ลำกหลำยของประชำชน 

ส่วนร่วมในการด าเนินการส่ือมวลชนสาธารณะให้ความส าคัญกับการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  และการเก็บคา่ธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการดงักล่าว ต้องให้ความส าคญักับการ
ให้บรกิารที่ท่ัวถึง ได้มาตรฐาน มคีณุภาพ สามารถตรวจสอบได้ และ
ใหป้ระชาชนโดยทั่วไปเสยีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด มากกว่าการมุ่งหา
รายได้เข้ารัฐหรือเข้าองค์กรดังกลา่ว 
 การก ากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมี

มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวม การครองสิทธขิ้ามส่ือ 

หรือการครอบง า ระหว่างส่ือมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น

ใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูข้้อมูลข่าวสาร

หรือปิดก้ันการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 
 เจ้าของกิจการตามมาตรานี้ต้องเปน็พลเมือง และต้องไม่
ด าเนินการในลักษณะที่อาจมีผลตามที่บัญญตัิไว้ในมาตรา ๔๘ ด้วย  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ

 สว่นที ่๘ 
สทิธแิละเสรภีำพในกำรศกึษำ 

ส่วนที่ ๘ 
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

 
 มาตรา ๔๒  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ  
 การศึกษาอบรม การเรยีนการสอน การวิจัย และการ
เผยแพร่งานวิจยัตามหลักวิชาการ ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง ท้ังนี ้
เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 มาตรา ๔๒๕๐  บุคคลย่อมมเีสรภีำพในทำงวชิำกำร  
 กำรศกึษำอบรม กำรเรยีนกำรสอน กำรวจิยั และกำร
เผยแพร่งำนวจิยัตำมหลกัวชิำกำร ย่อมไดร้บัควำมคุม้ครอง ทัง้นี้ 
เท่ำทีไ่มข่ดัต่อหน้ำทีข่องพลเมอืงหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน 

 มาตรา ๕๐๕๑  บุคคลย่อมมเีสรีภาพในทางวิชาการย่อม
ได้รับความคุ้มครอง 
 การศึกษาอบรม การเรยีนการสอน การวิจัย และการ
เผยแพร่งานวิจยัตามหลักวิชาการ ย่อมไดร้ับความคุม้ครอง  ทั้งนี้ 
เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 การวิเคราะห์หรือวิจารณ์ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือค าสั่ง
ของศาล และการเผยแพร่การวเิคราะห์หรือวิจารณ์ดังกลา่วท่ีได้
กระท าโดยสุจริตตามหลักวิชาการ ย่อมไดร้ับความคุม้ครอง 
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 มาตรา ๔๓  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรฐัจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ 
 การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้
การก ากับดูแลของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 มาตรา ๔๓๔๙  บุคคลย่อมมสีทิธเิสมอกนัในกำรรบั
กำรศกึษำขั้นพื้นฐานไม่น้อยกวำ่สบิสองปีทีร่ฐัจะตอ้งจดัใหอ้ย่ำง
ทัว่ถงึและมคีุณภำพ โดยไม่เกบ็ค่ำใชจ้่ำย  

 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วม

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่และเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัต ิ 
 ผูย้ำกไร ้ผูพ้กิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูอ้ยู่ในสภำวะยำกล ำบำก 

ตอ้งไดร้บัสทิธติำมวรรคหนึ่งและกำรสนบัสนุนจำกรฐัเพื่อใหไ้ดร้บั
กำรศกึษำโดยทดัเทยีมกบับุคคลอืน่ 
 กำรจดักำรศกึษำอบรมขององคก์รวชิำชพีและหรอืเอกชน
ภายใต้การก ากับดูแล กำรศกึษำทำงเลอืกของรัฐประชำชน กำร
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง และกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ ย่อมไดร้บัควำม
คุม้ครอง ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบญัญัตแิละสง่เสรมิทีเ่หมำะสมจำกรฐั 

 มาตรา ๔๙๕๒  บุคคลพลเมืองยอ่มมีสิทธิเสมอเท่าเทียมกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสบิสองปีทีร่ัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคณุภาพและหลากหลายอย่างทั่วถึง เพื่อการพัฒนา
ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ความถนัด และศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาสาย
สามัญและสายอาชีพ โดยไม่เกบ็เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ หรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนบัสนุนจากรัฐ
เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
 การรัฐมีหน้าทีต่้องจัดการศึกษาอบรมและส่งเสรมิการจดั
การศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนเพื่อให้ประชาชน
เรียนรูต้ลอดชีวิต การศึกษาเรียนรูด้้วยตนเอง การศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
ย่อมได้รับความคุม้ครองการศึกษาประเภทอื่นที่หลากหลาย  ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประชาชนมีศีลธรรม มีการพัฒนาจิตใจ และส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐปัญญา 

 สว่นที ่๑๑ 
เสรภีำพในกำรชมุนุมและกำรสมำคม 

ส่วนที่ ๑๑ 
เสรีภาพในการชมุนุมและการสมาคม 

 มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุม
สาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่
สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศ

 มาตรา ๔๔๖๓  บุคคลย่อมมเีสรภีำพในกำรชุมนุมโดยสงบ
และปรำศจำกอำวุธ  

 กำรจ ำกดัเสรภีำพตำมวรรคหนึ่งจะกระท ำมไิด้ เวน้แต่โดย
อำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะในกรณีกำรชุมนุม
สำธำรณะ และเพื่อคุม้ครองควำมสะดวกของประชำชนทีจ่ะใชท้ี่

 มาตรา ๖๓๕๓  บุคคลพลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึง จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมใน
ทีส่าธารณะและเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ในการรักษา
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อยู่ในภาวะการสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 

สำธำรณะ หรอืเพื่อรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยในระหว่ำงเวลำทีป่ระเทศ
อยู่ในภำวะการสงครำม หรอืในระหว่ำงเวลำทีม่ปีระกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินหรอืประกำศใชก้ฎอยักำรศกึ 

ความสะดวกมั่นคงของประชาชนที่จะใช้ที่รัฐ ความปลอดภัย
สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่
ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินศีลธรรมอันดีของประชาชน ความปลอดภยัด้าน
การสาธารณสุข หรือประกาศใช้กฎอัยการศึกการคุ้มครองสิทธิหรือ
เสรภีาพของบุคคลอื่น 

 มาตรา ๔๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม 
สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่
คณะอื่น  
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามไิด ้เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ้มครอง
ประโยชนส์่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัด
ตอนในทางเศรษฐกิจ 

 มาตรา ๔๕๖๔  บุคคลย่อมมเีสรภีำพในกำรรวมกนัเป็น
สมำคม สหภำพ สหพนัธ ์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องคก์ำรเอกชน 
องคก์ำรพฒันำเอกชน หรอืหมู่คณะอื่น  

 ขำ้รำชกำรและเจำ้หน้ำทีข่องรฐัย่อมมเีสรภีำพในกำร
รวมกลุ่มเช่นเดยีวกบับุคคลทัว่ไป แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่กระทบ
ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิและควำมต่อเนื่องในกำร
จดัท ำบรกิำรสำธำรณะ  ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ

 กำรจ ำกดัเสรภีำพตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระท ำ
มไิด ้เวน้แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะ
เพื่อคุม้ครองประโยชน์สว่นรวมของประชำชน เพื่อรกัษำควำมสงบ
เรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน หรอืเพื่อป้องกนัมใิหม้กีำร
ผกูขำดตดัตอนในทำงเศรษฐกจิ 

 มาตรา ๖๔๕๔  บุคคลพลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการรวมกัน 
เป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร องค์การภาค 
เอกชน องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น 
 ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดอืนประจ าและเจา้หน้าท่ี
อื่นของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปกนั  
แต่ทั้งนีต้้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน
และความต่อเนื่องในการจัดท าใหบ้ริการสาธารณะ  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะกระท ามไิด้  
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการ
ผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 
 

 มาตรา ๔๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็น
พรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและ
เพื่อด าเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุขตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี ้ 

 มาตรา ๔๗๖๕  บุคคลย่อมมเีสรภีำพในกำรรวมกนัจดัตัง้
เป็นพรรคกำรเมอืงเพื่อสรำ้งเจตนำรมณ์ทำงกำรเมอืงของประชำชน
และเพื่อด ำเนินกิจการกจิกรรมในทำงกำรเมอืงใหเ้ป็นไปตำม 

 
 

 มาตรา ๖๕๕๕  บุคคลพลเมืองย่อมมีสิทธิทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญนี้ และมีเสรภีาพในการรวมกันจดัตั้งพรรคการเมืองหรือ
กลุ่มการเมือง เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน
พลเมือง และเพื่อด าเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตาม 
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 การจัดองค์กรภายใน การด าเนินกจิการ และข้อบังคับของ
พรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
กรรมการบริหารของพรรคการเมอืง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตาม
จ านวนที่ก าหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรค
การเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคบัในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบตัิหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนญูนี ้หรือขัดหรือแย้งกับ
หลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวา่มติหรือข้อบังคับดังกล่าว
ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแหง่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือ
ข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป 

เจตนำรมณ์นัน้ตำมวถิทีำงกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมี
พระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุขตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญนี้  
 กำรจดัองคก์รภำยใน กำรด ำเนินกจิกำร และขอ้บงัคบัของ
พรรคกำรเมอืง ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกักำรพืน้ฐำนของแห่งกำร
ปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข  

 สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรซึง่เป็นสมำชกิของพรรคกำรเมอืง 

กรรมกำรบรหิำรของพรรคกำรเมอืง หรอืสมำชกิพรรคกำรเมอืงตำม
จ ำนวนทีก่ ำหนดในกฎหมายพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำ
ดว้ยพรรคกำรเมอืง ซึง่เหน็ว่ำมตหิรอืขอ้บงัคบัในเรื่องใดของพรรค
กำรเมอืงทีต่นเป็นสมำชกิอยู่นัน้จะขดัต่อสถำนะและกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีข่องสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรตำมรฐัธรรมนูญนี้ หรอืขดัหรอื
แยง้กบัหลกักำรพืน้ฐำนแห่งกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย
อนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข มสีทิธริอ้งขอใหศ้ำล
รฐัธรรมนูญพจิำรณำวนิิจฉยั  

 ในกรณีทีศ่ำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัว่ำมตหิรอืขอ้บงัคบัดงักล่ำว
ขดัหรอืแยง้กบัหลกักำรพืน้ฐำนแห่งกำรปกครองในระบอบ
ประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข ใหม้ตหิรอื
ขอ้บงัคบันัน้เป็นอนัยกเลกิไป 

เจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญตัิไว้ในรัฐธรรมนญูนี ้
 การจัดองค์กรภายใน การด าเนินกิจการ และข้อบงัคับ

ของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข  

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรค

การเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรค

การเมืองตามจ านวนที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่ามตหิรือข้อบังคับใน

เรื่องใดของพรรคการเมืองทีต่นเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะ

และการปฏิบัตหิน้าที่ของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรตาม

รัฐธรรมนูญนี ้หรือขัดหรือแย้งกบัหลักการพื้นฐานแหง่การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินิจฉัย  

 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัว่ามติหรือข้อบังคับ

ดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือ

ข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป 
 
 

 สว่นที ่๖ 
สทิธแิละเสรภีำพในกำรประกอบอำชพี 

 

ส่วนที่ ๖ 
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 



๓๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๕๐  บุคคลย่อมมีเสรภีาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
 การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครอง
ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การ
คุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือ
ขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 
 
 มาตรา ๕๑  การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามไิด้ เว้นแตโ่ดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ใน
การป้องปัดภัยพิบตัิสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระท าได้ในระหว่างเวลาที่
ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 มาตรา ๕๐๔๓  บุคคลย่อมมเีสรภีำพในกำรประกอบกจิกำร
หรอืประกอบอำชพีและกำรแขง่ขนัโดยเสรอีย่ำงเป็นธรรม  

 กำรจ ำกดัเสรภีำพตำมวรรคหนึ่งจะกระท ำมไิด้ เวน้แต่โดย
อำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อประโยชน์ในกำร
รกัษำควำมมัน่คงของรฐัหรอืเศรษฐกจิของประเทศ กำรคุม้ครอง
ประชำชนในดำ้นสำธำรณูปโภค กำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอื
ศลีธรรมอนัดขีองประชำชน กำรจดัระเบยีบกำรประกอบอำชพี กำร
คุม้ครองผูบ้รโิภค กำรผงัเมอืง กำรรกัษำทรพัยำกรธรรมชำตหิรอื
สิง่แวดลอ้ม สวสัดภิำพของประชำชน หรอืเพื่อป้องกนักำรผูกขำดหรอื
ขจดัควำมไม่เป็นธรรมในกำรแขง่ขนั 
 มาตรา ๕๑๓๘  กำรเกณฑแ์รงงำนจะกระท ำมไิด ้เวน้แต่
โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อประโยชน์
ในกำรป้องปัดภยัพบิตัสิำธำรณะอนัมมีำเป็นกำรฉุกเฉิน หรอืโดย
อำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยซึง่ใหก้ระท ำไดใ้นระหว่ำง
เวลำทีป่ระเทศอยูใ่นภำวะการสงครำมหรอืกำรรบ หรอืในระหวำ่ง
เวลำทีม่ปีระกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรอืประกำศใชก้ฎอยักำรศกึ 

 มาตรา ๔๓๕๖  บุคคลพลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ และการแข่งขันโดยเสรีอย่าง
เป็นธรรมหรือวิชาชีพ 
 การจ ากัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามไิด้  เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ใน
การรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครอง
ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การจดัระเบียบการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดเกินความจ าเป็น การคุม้ครอง
ผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาตหิรือสิ่งแวดล้อม 
สวัสดภิาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจดัความ
ไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 
 การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามไิด้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภยั
พิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระท าได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่
ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือเป็นกรณีที่
กฎหมายบญัญตัิให้กระท าไดต้ามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเพื่อ
ประโยชน์ในการก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระท า
ความผิด 
 มาตรา ๓๘  การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์

ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดย

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมายซึ่งให้กระท าไดใ้น



๓๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ระหว่างเวลาที่ประเทศอยูใ่นภาวะสงครามหรือการรบ หรือใน

ระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎ

อัยการศึก 

  มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บัหลกัประกนัควำม
ปลอดภยัและสวสัดภิำพในกำรท ำงำน รวมทัง้หลกัประกนัในกำร
ด ำรงชพีทัง้ในระหว่ำงกำรท ำงำนและเมื่อพน้ภำวะกำรท ำงำน  ทัง้นี้ 
ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ

 มาตรา ๔๔๕๗  บุคคลพลเมืองยอ่มมีสิทธิได้รับค่าจ้างท่ีเป็น
ธรรม มีหลักประกันความปลอดภยัและ อาชีวอนามัย สวัสดิภาพ 
และสวสัดิการในการท างาน ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  รวมทั้งมี
หลักประกันในการด ารงชีพชีวิตทัง้ในระหว่างการท างานและเมื่อพ้น
ภาวะการท างาน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 สว่นที ่๙ 
สทิธใินกำรไดร้บับรกิำรสำธำรณสขุและสวสัดกิำรจำกรฐั 

ส่วนที่ ๙ 
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 

 มาตรา ๕๒  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสีิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเ่สีย
ค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ 
 การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชนมสี่วนร่วมด้วยเท่าท่ีจะกระท าได ้ 
 การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่
ประชาชนโดยไม่คดิมลูค่าและทันต่อเหตุการณ์ ท้ังนี ้ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 มาตรา ๕๒๕๑  บุคคลย่อมมสีทิธเิสมอกนัในกำรรบับรกิำรทำง
สำธำรณสขุทีเ่หมำะสมและไดม้ำตรฐำน และผูย้ำกไรม้สีทิธไิดร้บักำร
รกัษำพยำบำลจำกสถำนบรกิำรสำธำรณสขุของรฐัโดยไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 
ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ 

 บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บักำรบรกิำรทางสำธำรณสขุของจำกรฐั
ซึง่ตอ้งเป็นไปอย่ำงทัว่ถงึและมปีระสทิธภิำพ โดยจะต้องส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระท า

ได ้ 

 บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บักำรป้องกนัและขจดัโรคตดิต่ออนัตรำย
จำกรฐัต้องจัดให้แกป่ระชาชนอย่ำงเหมำะสมโดยไม่คิดมูลคา่เสยี
ค่ำใชจ้่ำยและทนัต่อเหตุกำรณ์ ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๕๑๕๘  บุคคลพลเมืองย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
บริการทางดา้นสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดม้าตรฐาน และผู้ยากไรม้ี

สิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย

ไม่เสียค่าใช้จา่ยตามที่กฎหมายบญัญัติ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
สุขภาพท่ีด ี
 (๒) บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่ง
ต้องเป็นไปที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอัน
จ าเป็นอย่างเท่าเทียมกัน 
 (๓) ได้รับข้อมูลดา้นสุขภาพท่ีถูกตอ้งและทันสมัยจากรัฐ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย

จากรัฐอยา่งเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายและทันต่อเหตกุารณ์ 
 



๓๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 พลเมืองซึ่งไดร้ับความเสยีหายจากการรับบริการสาธารณสุข
และผู้ให้บริการสาธารณสุขซึ่งไดร้บัความเสยีหายจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ย่อมได้รับความ
คุ้มครองที่เหมาะสมจากรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

   มาตรา ๕๙  พลเมืองย่อมมีสิทธิเข้าถึงและไดร้ับบริการ
สาธารณะของรัฐที่จัดให้อยา่งต่อเนื่อง ท่ัวถึง และเท่าเทียมกัน โดย
ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 มาตรา ๕๗  สิทธิของบุคคลซึ่งเปน็ผู้บริโภคย่อมไดร้ับความ
คุ้มครอง ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติให้มีองค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคท าหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย 
กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค 

 มาตรา ๕๗๖๑  สทิธขิองบุคคลซึง่เป็นผูบ้รโิภคย่อมไดร้บั
ควำมคุม้ครอง ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบญัญัตใินกำรไดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็น
ควำมจรงิ และมสีทิธริอ้งเรยีนเพือ่ใหไ้ดร้บักำรแกไ้ขเยยีวยำควำม
เสยีหำย รวมทัง้มสีทิธริวมตวักนัเพื่อพทิกัษ์สทิธขิองผูบ้รโิภค  
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติใหม้อีงคก์ำรอิสระเพื่อกำร
คุม้ครองผูบ้รโิภคทีเ่ป็นอสิระจำกหน่วยงำนของรฐั ซึง่ประกอบดว้ย
ตวัแทนผูบ้รโิภค ท ำหน้ำทีใ่หค้วำมเหน็เพื่อประกอบกำรพจิำรณำของ
หน่วยงำนของรฐัในกำรตรำและกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยและกฎ และ
ข้อบังคับ และใหค้วำมเหน็ในกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค รวมทัง้ตรวจสอบและรำยงำนกำรกระท ำหรอืละเลยกำรกระท ำ
อนัเป็นกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ทัง้นี้ ใหร้ฐัสนบัสนุนงบประมำณในกำร
ด ำเนินกำรขององคก์ำรอสิระดงักล่ำวดว้ย 

 มาตรา ๖๑๖๐  สิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นผู้บรโิภคย่อมไดร้ับ
ความคุ้มครอง ในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิ
ร้องเรียนเพื่อให้ได้รบัการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทัง้มี
สิทธิรวมตัวกันเพื่อพทิักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
 ให้มีองค์การเพื่อการคุม้ครองผู้บรโิภคที่เป็นอิสระจากซึ่งมิใช่
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บรโิภค ท าหน้าท่ีให้
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตรา
และการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อคุม้ครองผู้บรโิภค  รวมทั้งตรวจสอบและ
รายงานการกระท าหรือการละเลยการไม่กระท าการอันเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค  และเสนอทางแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่
ผู้บริโภคได้รับ  ตลอดจนสนับสนนุและส่งเสรมิให้ผู้บริโภคมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ทั้งนี ้ให้รัฐสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย 

  มาตรา ๕๕  บุคคลซึง่ไรท้ีอ่ยู่อำศยัและไม่มรีำยไดเ้พยีงพอแก่
กำรยงัชพี ย่อมมสีทิธไิดร้บัควำมช่วยเหลอืทีเ่หมำะสมจำกรฐั 

ตัดออกท้ังมาตรา 

 สว่นที ่๑๐ 
สทิธใินขอ้มลูขำ่วสำรและกำรรอ้งเรยีน 

ส่วนที่ ๑๐ 
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 



๔๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๕๘  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมลู
นั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรฐั ความปลอดภัยของประชาชน 
หรือส่วนได้เสียอันพึงไดร้ับความคุม้ครองของบุคคลอื่น ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๕๘๕๖  บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บัทรำบและเขำ้ถงึ
ขอ้มลูหรอืขำ่วสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยรำชกำร 

หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ เวน้แต่กำร
เปิดเผยขอ้มลูหรอืขำ่วสำรนัน้จะกระทบต่อควำมมัน่คงของรฐั ควำม
ปลอดภยัของประชำชน หรอืสว่นไดเ้สยีอนัพงึไดร้บัควำมคุม้ครอง
ของบุคคลอื่น หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎหมำย
บญัญตั ิ

 มาตรา ๕๖๖๑  บุคคลพลเมืองยอ่มมีสิทธิได้รับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่การเปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือส่วนไดเ้สียอันพึงได้รับ
ความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๕๙  บุคคลย่อมมสีิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตผุล 
จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
ก่อนการอนญุาตหรือการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อม สขุภาพอนามัย คณุภาพชีวิต หรือสว่น
ไดเ้สยีส าคัญอื่นใดที่เกี่ยวกบัตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความ
คิดเหน็ของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๖๐  บุคคลย่อมมีสิทธิมสีว่นร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัตริาชการทางปกครอง
อันมีผลหรืออาจมผีลกระทบต่อสทิธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๖๑  บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๕๙๕๗  บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บัขอ้มลู ค ำชีแ้จง และ
เหตุผลจำกหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืรำชกำรสว่น
ทอ้งถิน่ กอ่นกำรอนุญำตหรอืกำรด ำเนินโครงกำรหรอืกจิกรรมใดทีอ่ำจมี
ผลกระทบต่อคุณภำพสิง่แวดลอ้ม สขุภำพอนำมยั คุณภำพชวีติ หรอืสว่น
ไดเ้สยีส ำคญัอื่นใดทีเ่กีย่วกบัตนหรอืชุมชนทอ้งถิน่ และมสีทิธแิสดงควำม
คดิเหน็ของตนต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน ำไปประกอบกำรพจิำรณำ
ในเรื่องดงักล่ำว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน
ที่กฎหมายบญัญตั ิ
 กำรวำงแผนพฒันำสงัคม เศรษฐกจิ กำรเมอืง และ
วฒันธรรม กำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์กำรวำงผงัเมอืง กำรก ำหนด
เขตกำรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ และกำรออกกฎทีอ่ำจมผีลกระทบต่อ
สว่นไดเ้สยีส ำคญัของประชำชน ใหร้ฐัจดัใหม้กีระบวนกำรรบัฟัง
ควำมคดิเหน็ของประชำชนอย่ำงทัว่ถงึก่อนด ำเนินกำร 
 มาตรา ๖๐๕๘  บุคคลย่อมมสีทิธมิสีว่นร่วมในกระบวนกำร
พจิำรณำของเจำ้หน้ำทีข่องรฐัในกำรปฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง
อนัมผีลหรอือำจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีำพของตน ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๕๗๖๒  บุคคลย่อมมีสิทธไิด้รับข้อมูล ค าชี้แจง และ
เหตุผลจากหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

ส่วนท้องถิน่ ก่อนการอนญุาตหรือการด าเนินโครงการหรือกจิกรรมใด

ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพ

ชีวติ หรือส่วนได้เสียส าคญัอื่นใดทีเ่กี่ยวกบัตนหรือชมุชนท้องถิ่น และ

มีสิทธแิสดงความคิดเห็นของตนตอ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไป

ประกอบการพจิารณาในเรื่องดงักล่าวพลเมืองย่อมมสีิทธิเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ และมสี่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบตัิราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน  รวมทั้งได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว 
 พลเมืองย่อมมสีิทธิได้รับข้อมลู ค าช้ีแจง และเหตผุลจากรัฐ 
ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียส าคัญอื่นใดทีเ่กี่ยวกับตนหรือชุมชน และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพื่อน าไปประกอบการ
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
 



๔๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๖๑๕๙  บุคคลย่อมมสีทิธเิสนอเรื่องรำวรอ้งทุกข์
และไดร้บัแจง้ผลกำรพจิำรณำภำยในเวลำอนัสมควร ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติรวดเรว็ 

 การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรมแผนอ่ืน  การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน และการตรากฎหมายหรือการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ส่วนไดเ้สียส าคญัของประชาชน  ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนด าเนินการเพื่อน าความ
คิดเห็นนั้นไปประกอบการพิจารณา โดยให้ค านึงถึงพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตร์และพื้นท่ีทางวัฒนธรรมด้วย 
 มาตรา ๕๘  บุคคลย่อมมีสิทธมิีส่วนร่วมในกระบวนการ

พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง

อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน 

 มาตรา ๕๙  บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกขแ์ละ

ได้รับแจง้ผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 มาตรา ๖๒  สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น
ของรัฐ ท่ีเป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเวน้
การกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น 
ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๖๒๖๐  บุคคลย่อมมสีทิธขิองบุคคลทีจ่ะฟ้องหน่วย
รำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ หรอืองคก์ร
อื่นของรฐัทีเ่ป็นนิตบิุคคล ใหร้บัผดิเนื่องจำกกำรกระท ำหรอืกำรละเวน้
กำรกระท ำของขำ้รำชกำร พนักงำน หรอืลกูจำ้งของหน่วยงำนนัน้ ยอ่ม

ได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ตัดออกท้ังมาตรา 

  มาตรา ๖๒  บุคคลย่อมมสีทิธติดิตำมและรอ้งขอใหม้กีำร
ตรวจสอบกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 
หน่วยงำนของรฐั และเจำ้หน้ำทีข่องรฐั 
 บุคคลซึง่ใหข้อ้มลูโดยสจุรติแก่องคก์รตรวจสอบกำรใช้
อ ำนำจรฐัหรอืหน่วยงำนของรฐัเกีย่วกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูด้ ำรง 
 

ตัดออกท้ังมาตรา 



๔๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ต ำแหน่งทำงกำรเมอืง หน่วยงำนของรฐั หรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐั ยอ่ม
ไดร้บัควำมคุม้ครอง 

 สว่นที ่๑๒ 
สทิธชิมุชน 

ส่วนที่ ๑๒ 
สิทธิชมุชน 

 มาตรา ๔๖  บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๔๖๖๖  บุคคลซึง่รวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่ 
หรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ย่อมมสีทิธอินุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูจำรตีประเพณี 
ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ ศลิปะหรือวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และของชำต ิ
และมสีว่นร่วมในกำรจดักำร กำรบ ำรุงรกัษำ และกำรใชป้ระโยชน์จำก
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ควำมหลำกหลำยทำง
ชวีภำพอย่ำงสมดุลและยัง่ยนื ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๖๖๖๓  บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 
หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสทิธิปกป้อง ฟ้ืนฟู อนุรักษห์รือฟื้นฟู 
สืบสาน และพัฒนาขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน   
 พลเมืองย่อมมสีิทธิร่วมกับชุมชนหรือร่วมกับรัฐในการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

 มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การบ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อม
ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การด าเนินโครงการหรือกจิกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อมจะกระท ามิได ้เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอสิระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนดา้นสิ่งแวดล้อมและผู้แทน

 มาตรา ๕๖๖๗ สทิธขิองบุคคลทีจ่ะมสีว่นร่วมกบัรฐัและชุมชน
ในกำรอนุรกัษ์ บ ำรุงรกัษำ และกำรไดป้ระโยชน์จำกทรพัยำกร 
ธรรมชำตแิละควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ และในกำรคุม้ครอง 
สง่เสรมิ และรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหด้ ำรงชพีอยู่ไดอ้ย่ำงปกติ
และต่อเนื่องในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อสขุภำพอนำมยั 
สวสัดภิำพ หรอืคุณภำพชวีติของตน ย่อมไดร้บัควำมคุม้ครอง ทั้งนี้ 
ตำมที่กฎหมายบัญญัติควำมเหมำะสม 
 กำรด ำเนินโครงกำรหรอืกจิกรรมทีอ่ำจก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงต่อทัง้ทำงดำ้นคุณภำพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยำกร 

 มาตรา ๖๗๖๔  สิทธิของบุคคลพลเมืองที่จะมสี่วนร่วมกับรัฐ
และชุมชน ในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม 
และในการคุม้ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกตแิละต่อเนือ่งในสิ่งแวดล้อมท่ีจะดีและไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวสัดภิาพ หรือคณุภาพชีวิต 
ของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 
 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้  เว้นแตจ่ะได้ศึกษาและ 



๔๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

สถาบันอดุมศึกษาที่จัดการศึกษาดา้นสิ่งแวดล้อม ให้ความเหน็ประกอบ
ก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง 

ธรรมชำต ิและสขุภำพ จะกระท ำมไิด ้เวน้แต่จะไดศ้กึษำและ
ประเมนิผลกระทบต่อคุณภำพสิง่แวดลอ้มและสขุภำพของประชำชน
ในชมุชน  และจดัใหม้กีระบวนกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของประชำชน
และผูม้สีว่นไดเ้สยีก่อน รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ำรอสิระซึง่ประกอบดว้ย
ผูแ้ทนองคก์ำรเอกชนดำ้นสิง่แวดลอ้มและสขุภำพ และผูแ้ทน
สถำบนัอุดมศกึษำทีจ่ดักำรกำรศกึษำดำ้นสิง่แวดลอ้มหรอื
ทรพัยำกรธรรมชำตหิรอืดำ้นสขุภำพ ใหค้วำมเหน็ประกอบก่อนมี
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 สทิธขิองบคุคลชมุชนทีจ่ะฟ้องหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของ
รฐั รฐัวสิำหกจิ รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ หรอืองคก์รอื่นของรฐัทีเ่ป็น 
นิตบิุคคล เพื่อใหป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมที่บทบญัญตัไิว้ในกฎหมายตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสองนี ้ย่อมไดร้บัควำมคุม้ครอง 

ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
ในชุมชนโดยบุคคลซึ่งมิไดม้ีส่วนไดเ้สีย และในกรณีที่มีการประเมิน
สิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ตอ้งพิจารณาให้สอดคล้องกันด้วย 
ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนไดเ้สียก่อน  รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกลา่ว 
 สิทธิของพลเมืองและชุมชนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการตามมาตรานี้ที่จะฟ้องหน่วยราชการรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่
เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รบัความ
คุ้มครอง 

  ส่วนที่ ๓ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

   มาตรา ๖๕  พลเมืองย่อมมีสิทธิรบัรู้และแสดงความคิดเห็น
เพื่อประกอบการจดัท าและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ทั้ง
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น  รวมทั้งการพิจารณา
ร่างกฎหมาย กฎ และโครงการหรอืกิจกรรมบรรดาที่อาจมีผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่โดยปกตสิขุ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สุขภาพ หรือการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย
สาธารณะในแตล่ะเรื่อง มีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการให้พลเมืองเข้ามามี
ส่วนร่วมแสดงความคดิเห็นตามวรรคหนึ่ง 
 วิธีด าเนินการเพื่อให้พลเมืองได้ใช้สิทธิตามมาตรานี้ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ



๔๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 หมวด ๗  
กำรมสีว่นร่วมทำงกำรเมอืงโดยตรงของประชำชน 

หมวด ๗  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

 มาตรา ๑๗๐  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่
ก าหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญนี้  
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าร่างพระราชบญัญัตเิสนอ
มาด้วย  
 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๑๗๐๑๖๓  ประชำชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำ
ห้าหนึ่งหมื่นคน มสีทิธเิขำ้ชื่อรอ้งขอต่อประธำนรฐัสภำเพื่อให้
รฐัสภำพจิำรณำกฎหมายร่ำงพระรำชบญัญตัติำมทีก่ ำหนดในหมวด 

๓ และหมวด ๕ แหง่รฐัธรรมนูญนี้  
 ค ำรอ้งขอตำมวรรคหนึ่งตอ้งจดัท ำร่ำงพระรำชบญัญตัเิสนอ
มำดว้ย  

 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรเขำ้ชื่อ รวมทัง้กำรตรวจสอบรำยชื่อ ให้
เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ
 ในกำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัติำมวรรคหนึ่ง  สภำ
ผูแ้ทนรำษฎรและวุฒสิภำตอ้งใหผู้แ้ทนของประชำชนผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้ทีเ่ขำ้ชื่อเสนอร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้ชีแ้จงหลกักำรของรำ่ง
พระรำชบญัญตั ิและคณะกรรมำธกิำรวสิำมญัเพื่อพจิำรณำร่ำง
พระรำชบญัญตัดิงักล่ำวจะตอ้งประกอบดว้ยผูแ้ทนของประชำชนผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขำ้ชื่อเสนอร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมำธกิำรทัง้หมดดว้ย 

 มาตรา ๑๖๓๖๖  ประชาชนพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อย
กว่าหนึ่งหมื่นคนย่อมมสีิทธิร่วมกนัเข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภา
เพื่อให้เสนอร่างกฎหมายตามภาค ๑ หมวด ๒ ส่วนท่ี ๒ สิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล  และภาค ๒ หมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ ตามรัฐธรรมนูญนี ้ต่อรัฐสภาพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ  ทั้งนี ้
ตามทีก่ าหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญนี้กฎหมาย
บัญญัต ิ
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าร่างพระราชบัญญัติ

เสนอมาด้วย  

 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 หนว่ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายมีหน้าท่ีสนับสนุนการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายของ
พลเมืองตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิกฎหมายตามวรรคหนึ่ง 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติกฎหมายนั้นช้ีแจงหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติกฎหมาย และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย
ผู้แทนของประชาชนผูม้ีสิทธเิลือกตั้งที่เขา้ช่ือเสนอรา่งพระราชบัญญตัิ
กฎหมายนั้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดด้วย 



๔๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๑๔  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่า กิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชนไ์ดเ้สยีของประเทศชาติหรือประชาชน 
นายกรฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหม้ีการออกเสียงประชามติได้  
 การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอ
ปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการ
ส าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี ้การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระท ามิได้  
 ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดวันให้ประชาชนออกเสียง
ประชามติซึ่งจะต้องไม่ก่อนเก้าสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียงประชามติต้อง
ก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร  
 ในระหว่างที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ รัฐต้อง
ด าเนินการให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น แสดง
ความคิดเห็นของตนได้โดยเท่าเทียมกัน  
 บุคคลผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมสีิทธิ
ออกเสียงประชามต ิ 
 ในการออกเสยีงประชามต ิหากผลปรากฏว่ามีผูม้าใช้สิทธิออก
เสียงประชามติเป็นจ านวนไมม่ากกวา่หนึ่งในห้าของจ านวนผูม้ีสิทธิออก
เสียงประชามต ิให้ถือว่าประชาชนโดยเสยีงข้างมากไม่เหน็ชอบด้วยกับ
เรื่องที่ขอปรึกษานั้น แต่ถ้ามผีู้มาใช้สทิธิออกเสยีงประชามติมากกว่าหนึ่ง
ในห้าของจ านวนผู้มสีิทธิออกเสียงประชามติและปรากฏว่าผู้ออกเสียง
ประชามตโิดยเสียงข้างมากใหค้วามเห็นชอบ ให้ถือว่าประชาชนโดยเสียง
ข้างมากเห็นชอบด้วยกับเรื่องที่ขอปรกึษานั้น  

 มาตรา ๒๑๔๑๖๕  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่า กิจการในเรื่อง

ใดอาจกระทบถงึประโยชน์ได้เสียของประเทศชาตหิรือประชาชน 

นายกรัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรกึษา

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวฒุิสภาเพื่อประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติไดป้ระชำชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ย่อมมี
สทิธอิอกเสยีงประชำมต ิ
 กำรจดัใหม้กีำรออกเสยีงประชำมตใิหก้ระท ำไดใ้นเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรเีหน็วำ่กจิกำรในเรื่องใดอำจ
กระทบถงึประโยชน์ไดเ้สยีของประเทศชำตหิรอืประชำชน 
นำยกรฐัมนตรโีดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรอีำจปรกึษำ
ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรและประธำนวุฒสิภำเพื่อประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำใหม้กีำรออกเสยีงประชำมตไิด ้
 (๒) ในกรณีทีม่กีฎหมำยบญัญตัใิหม้กีำรออกเสยีงประชำมต ิ
 กำรออกเสยีงประชำมตติำม (๑) หรอื (๒) อำจจดัใหเ้ป็นกำร
ออกเสยีงเพื่อมขีอ้ยุตโิดยเสยีงขำ้งมำกของผูม้สีทิธอิอกเสยีงประชำมติ
ในปัญหำทีจ่ดัใหม้กีำรออกเสยีงประชำมต ิหรอืเป็นกำรออกเสยีง
เพื่อใหค้ ำปรกึษำแก่คณะรฐัมนตรกีไ็ด ้ เวน้แต่จะมกีฎหมำยบญัญตัไิว้
เป็นกำรเฉพำะ 
 กำรออกเสยีงประชำมตติอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์ในกำรขอ
ปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะใหอ้อกเสยีงเหน็ชอบหรอืไม่
เหน็ชอบในกจิกำรส าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมวรรคหนึ่งซึง่มใิช่ที่
จดัใหม้กีำรออกเสยีงประชำมต ิและกำรจดักำรออกเสยีงประชำมติ

 มาตรา ๑๖๕๖๗  ประชาชนพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมี
สิทธิส่วนร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงประชามติในการแกไ้ข
เพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญ หรือในกรณีที่มีประกาศพระบรมราชโองการให้
มีการออกเสยีงประชามติเนื่องจากเป็นเรื่องที่อาจกระทบถึง
ประโยชนไ์ด้เสียของชาติหรือประชาชน หรือในกรณีที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่า
ด้วยการออกเสียงประชามต ิ
 การจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระท าได้ในเหตุ 

ดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวา่กิจการในเรื่องใดอาจ

กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาตหิรือประชาชน 

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา

ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาใหม้ีการออกเสียงประชามติได ้
 (๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัตใิหม้ีการออกเสียง

ประชามต ิ
 การออกเสียงประชามตติาม (๑) หรือ (๒)วรรคหนึ่งอาจจัด
ให้เป็นการออกเสยีงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผูม้ีสิทธิออก
เสียงประชามติในปัญหาที่จัดให้มกีารออกเสียงประชามติ หรือเป็น
การออกเสียงเพื่อให้ค าปรึกษาแกค่ณะรัฐมนตรีก็ได้  เว้นแต่จะมี
กฎหมายบญัญตัิไว้เป็นการเฉพาะอย่างอื่น 
 การออกเสียงประชามตติ้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบในกิจการตามที่จดัให้มีการออกเสียงประชามติ  
และการจัดให้มกีารออกเสยีงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ



๔๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 การออกเสียงประชามตติามมาตรานี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้
ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  
 หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสียงประชามติ 

ในเรื่องทีข่ดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญนี ้การออกเสียงประชามตทิีห่รอื
เกีย่วกบัตวับุคคลใดบคุคลหนึ่งหรอืคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะ จะกระท ำมไิด ้

 ประกาศตามวรรคหนึ่งตอ้งก าหนดวันให้ประชาชนออกเสียง

ประชามติซึ่งจะตอ้งไม่ก่อนเก้าสิบวันแต่ไมช่้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวนันบั

แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา และวนัออกเสียงประชามตติ้อง

ก าหนดเป็นวันเดียวกันทัว่ราชอาณาจักร  

 ในระหว่างที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคบัก่อนกำร
ออกเสยีงประชำมต ิรฐัตอ้งด ำเนินกำรใหข้อ้มลูอย่ำงเพยีงพอ และ
ใหบุ้คคลฝ่ำยทีเ่หน็ชอบและไม่เหน็ชอบกบักจิกำรนัน้ มโีอกำสแสดง
ควำมคดิเหน็ของตนไดโ้ดยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  

 บุคคลผู้มีสทิธิเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีสิทธิ

ออกเสียงประชามต ิ 

 ในการออกเสียงประชามต ิหากผลปรากฏวา่มีผูม้าใช้สิทธิออก

เสียงประชามติเป็นจ านวนไมม่ากกว่าหนึง่ในห้าของจ านวนผูม้ีสิทธอิอก

เสียงประชามต ิให้ถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบดว้ยกบั

เรื่องที่ขอปรึกษานั้น แต่ถ้ามีผูม้าใช้สิทธิออกเสียงประชามตมิากกว่าหนึ่ง

ในหา้ของจ านวนผูม้ีสิทธิออกเสียงประชามติและปรากฏว่าผู้ออกเสียง

ประชามติโดยเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าประชาชนโดยเสียง

ข้างมากเห็นชอบดว้ยกบัเรื่องทีข่อปรึกษานั้น  

 การออกเสียงประชามติตามมาตราน้ีใหม้ีผลเป็นเพียงการให้

ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในเรือ่งนั้น  

 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรออกเสยีงประชำมตใิหเ้ป็นไปตำม
กฎหมายพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรออกเสยีง

รัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะกลุ่มบุคคล จะกระท ามิได ้ 
เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 
 ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐต้องด าเนินการใหข้้อมูล

อย่างเพียงพอ และให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกบั

กิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคดิเห็นของตนได้อย่างเท่าเทยีม

กัน 
 หลักเกณฑ์และวธิีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง

ประชามติ ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวธิีการ

ออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการด าเนินการ และจ านวนเสียง

ประชามติ เพื่อมขี้อยุต ิ



๔๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ประชำมต ิซึง่อย่ำงน้อยตอ้งก ำหนดรำยละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีำรออก
เสยีงประชำมต ิระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร และจ ำนวนเสยีง
ประชำมต ิเพื่อมขีอ้ยตุ ิ

 มาตรา ๖๕  บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการ
กระท าใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเ้ป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๖๕๖๙  บุคคลย่อมมสีทิธต่ิอตำ้นโดยสนัตวิธิซีึง่กำร
กระท ำใด ๆ ทีเ่ป็นไปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่อ ำนำจในกำรปกครองประเทศ
โดยวธิกีำรซึง่มไิดเ้ป็นไปตำมวถิทีำงทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๖๙๖๘  บุคคลพลเมืองยอ่มมีสิทธิต่อตา้นโดยสันติ
วิธีซึ่งการกระท าใด ๆ ที่เป็นไปเพือ่ให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิว้ใน
รัฐธรรมนูญนี ้

  ส่วนที่ ๔ 
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

   มาตรา ๖๙  หน่วยงานของรัฐ องค์การภาคเอกชน  
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มี
หน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ
เพื่อให้พลเมืองไดต้ิดตามและตรวจสอบ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ เว้นแต่เป็นข้อมลูเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นข้อมลูที่
มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้เปดิเผย 

   มาตรา ๗๐  เพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ พลเมืองย่อมมีสิทธิร้องขอข้อมูล
รวมทั้งติดตามและตรวจสอบ ในเรื่องดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 (๑) การด าเนินงานหรือการปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
 (๒) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือการจัดซื้อจดัจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 
 (๓) การรับบริจาคและการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองหรือ
กลุ่มการเมืองและผูส้มัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ 
 



๔๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๔) การใช้จ่ายเงินของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีธรุกรรมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยร้องขอให้องค์กร
ตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ควบคุม ก ากับ หรือรับจดแจ้งหรือจดทะเบยีนนิติบุคคล
ดังกล่าว เป็นผูด้ าเนินการ 
 การเปิดเผยข้อมลูตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามไิด้ ถ้าข้อมลูนั้น
จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือ
ส่วนไดเ้สียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 พลเมืองและสื่อมวลชนซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนา้ทีต่รวจสอบการใช้อ านาจรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หรือต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการปฏบิัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ ย่อมไดร้ับความ
คุ้มครอง 
 ผู้ซึ่งใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งโดยไม่สจุริต ย่อมต้องมีความรับผิด
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

   มาตรา ๗๑  เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองในแต่ละจังหวัดมี
ส่วนร่วมโดยตรงในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐภายในเขตจังหวัด
ของตน รวมทั้งส่งเสรมิให้พลเมืองยึดมั่นในความซื่อสัตยส์ุจริต  ให้มี
สภาตรวจสอบภาคพลเมืองในแตล่ะจังหวัดประกอบด้วยสมาชิก
จ านวนไม่เกินห้าสิบคนซึ่งต้องมีภมูิล าเนาในจังหวดันั้น  และมีทีม่า
จากผู้แทนสมัชชาพลเมอืงจ านวนไมเ่กินหนึ่งในสี่ ผูแ้ทนองค์การเอกชน
จ านวนไมเ่กินหนึ่งในสี่ และสมาชิกส่วนท่ีเหลือมาจากพลเมืองผู้มสีทิธิ
เลือกตั้ง 
 



๔๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการไดม้าซึ่งสมาชิก การ
ตรวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และจริยธรรม วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของสมาชิก วิธีด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ หน่วยธุรการของสภาตรวจสอบภาคพลเมือง และการ
อื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 สภาตรวจสอบภาคพลเมืองมีอ านาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัด
ของตนในการตรวจสอบการกระท าของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่
ปฏิบัติหน้าท่ีในเขตจังหวัดนั้น โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี ้
 (๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไป
โดยสุจรติและเที่ยงธรรม  
 (๒) การกระท าของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด
นั้นท่ีมีปัญหาเกีย่วกับความชอบดว้ยกฎหมาย  
 (๓) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ  
 (๔) การละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน 
 (๕) การกระท าท่ีเป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชน์ หรือการ
ละเมิดจริยธรรม 
 

 มาตรา ๓๐๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา 
๓๐๗ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากต าแหน่งได ้ 

 มาตรา ๓๐๔๑๖๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่

น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา

ผู้แทนราษฎร หรอืประชำชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้า
สองหมื่นคน มสีทิธเิขำ้ชื่อรอ้งขอต่อประธำนวฒุสิภำเพื่อใหว้ฒุสิภำ
มมีตติำมมำตรำ ๓๐๗๒๗๔ ใหถ้อดถอนบุคคลตำมมำตรำ 

 มาตรา ๑๖๔๗๒  ประชาชนพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน
ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภา
รัฐสภา เพื่อใหวุ้ฒิสภารัฐสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอน
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น หรือตดั
สิทธิทางการเมืองหรือสิทธิในการด ารงต าแหน่งอ่ืนตามมาตรา 



๕๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ค าร้องขอดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กลา่วหาว่าผูด้ ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวกระท าความผดิเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน  
 สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอน
สมาชิกวุฒิสภาออกจากต าแหน่งได้  
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการที่ประชาชนจะเข้าช่ือร้อง
ขอตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 

๓๐๓๒๗๐ ออกจำกต ำแหน่งได ้ค าร้องขอดังกล่าวต้องระบุ

พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท าความผิดเป็น

ข้อ ๆ ใหช้ัดเจน  

 ค ำรอ้งขอตำมวรรคหนึ่งตอ้งระบพุฤตกิำรณ์ทีก่ล่ำวหำว่ำ 
ผูด้ ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวกระท ำควำมผดิเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน 

 สมาชิกวฒุิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของจ านวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของวฒุิสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ

ประธานวฒุิสภาเพื่อให้วฒุิสภามมีติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถ้อดถอน

สมาชิกวฒุิสภาออกจากต าแหนง่ได้  

 หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรทีป่ระชำชนจะเขำ้ชือ่รอ้ง
ขอตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมายพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ 

๒๗๐๒๕๓  ออกจากต าแหนง่ไดโ้ดยอย่างน้อยต้องก าหนดให้ค า
ร้องขอต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าความผิดเป็น 
ข้อ ๆ ให้ชัดเจนด้วย 
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบพุฤติการณ์ที่กล่าวหาว่า 

ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท าความผิดเป็นข้อ ๆ ใหช้ัดเจน 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการที่ประชาชนจะเข้าช่ือ
ร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 

 



๕๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

  ภาค ๒ 
ผู้น าการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง 

  หมวด ๑ 
ผู้น าการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ด ี

   มาตรา ๗๓  ผู้น ำกำรเมืองทั้งระดบัชำติและระดับท้องถิ่นซึ่ง
เป็นผู้อำสำมำปฏิบัติหน้ำท่ีสำธำรณะ ย่อมต้องเป็นพลเมืองทีด่ี มี
ควำมเสยีสละ ซื่อสตัยส์ุจรติ มีควำมรับผิดชอบต่อต ำแหน่งหน้ำท่ี ตอ่
ประเทศชำติและประชำชน  ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงอันดีงำมของ
สังคม  ยึดมั่นในจริยธรรมและธรรมำภิบำล  จงรักภักดตี่อชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และรับใช้ประชำชนอย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ  โดยผู้น ำกำรเมืองดังกล่ำวได้แก่บุคคลดังต่อไปนี ้
 (๑) ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกประเภทและทุกระดับ 
 (๒) ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทั้งระดับชำติและระดับ
ท้องถิ่นทุกต ำแหน่ง 
 ผู้น ำอ่ืนในภำครัฐย่อมต้องปฏิบตัิตนเช่นเดียวกับผู้น ำกำรเมือง
ตำมวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบญัญตัิ 

   มาตรา ๗๔  มำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้น ำกำรเมืองและ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐแตล่ะประเภท ใหเ้ป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่
สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติก ำหนดขึน้หรือให้ควำมเห็นชอบ โดย
จะต้องมีกลไกและระบบในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้กำรบังคับให้เป็นไป
ตำมประมวลจริยธรรมนั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำร
ก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ 
 กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรค
หนึ่งของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผดิทำงวินัย และให้
ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป  ในกรณีทีผู่้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำม ให้สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ



๕๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

หรือผู้ที่สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติมอบหมำยไต่สวนกำรฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตำมดังกล่ำวโดยเร็ว  และให้สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติรำยงำน
ต่อสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ คณะรัฐมนตรี  หรือสภำท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และแจ้งใหส้มัชชำพลเมืองทรำบด้วย  ใน
กรณีที่สมัชชำคุณธรรมแห่งชำตเิหน็สมควรเปิดเผยผลกำรไต่สวน
ดังกล่ำวต่อสำธำรณะเพื่อป้องปรำมมิให้มีกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำง
จริยธรรมต่อไป  ก็ให้เปิดเผยผลกำรไตส่วนดังกล่ำวได ้
 เมื่อไดร้ับรำยงำนจำกสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ  ให้องค์กร
ตำมวรรคสองพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยไม่ต้อง
สอบสวนหรือไตส่วนอีก แล้วแจ้งผลให้สมัชชำคณุธรรมแห่งชำติ
ทรำบตำมระยะเวลำที่สมัชชำคณุธรรมแห่งชำติก ำหนด  และให้
สมัชชำคุณธรรมแห่งชำตเิปิดเผยผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป 
 กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้
ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
หรือสมำชิกวุฒิสภำ ซึ่งเป็นกำรกระท ำผิดร้ำยแรง ย่อมเป็นเหตุแห่ง
กำรถอดถอนหรือกำรตัดสิทธิทำงกำรเมืองตำมมำตรำ ๒๕๓ โดยให้
สมัชชำคุณธรรมแห่งชำตสิ่งเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
พิจำรณำด ำเนินกำรโดยเร็ว  ในกรณีที่ผูฝ้่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัตติำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงรำ้ยแรงดังกล่ำวเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมืองอื่น ให้สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติส่งเรื่องให้รัฐสภำพิจำรณำ
ถอดถอนต่อไปตำมมำตรำ ๒๕๓  ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยสมัชชำ
คุณธรรมแห่งชำติบัญญัต ิ
 ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจดัให้มีกำรออกเสียงลงคะแนน
ตำมวรรคสี่ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปซึ่ง
จะจัดขึ้นในครำวต่อไป โดยในกรณีที่เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่ง



๕๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

นำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีให้ออกเสียงลงคะแนนในทุกเขตเลือกตัง้
ทั่วประเทศ  แต่ในกรณีที่เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ ให้ออกเสียงลงคะแนนในภำคที่ผู้นั้น
ได้รับเลือกตั้งหรือที่ผู้นั้นมภีูมลิ ำเนำอยู่ แล้วแต่กรณี  แล้วให้
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีทีม่ีคะแนนเสยีงข้ำงมำกให้ถอดถอนผู้ใด ให้ถอด
ถอนผู้นั้นออกจำกต ำแหน่งและให้ตัดสิทธิทำงกำรเมืองหรือสิทธิใน
กำรด ำรงต ำแหน่งอ่ืนของผู้นั้นเป็นเวลำห้ำปีนับแต่วันลงคะแนนเสยีง 
 (๒) ในกรณีที่มีกำรออกเสียงลงคะแนนเมื่อผู้นั้นพ้นจำก
ต ำแหน่งไปแล้ว ถ้ำมีคะแนนเสียงข้ำงมำกให้ถอดถอนผู้ใด ให้ตัดสิทธิ
ทำงกำรเมืองหรือสิทธิในกำรด ำรงต ำแหน่งอ่ืนของผู้นั้นเป็นเวลำห้ำปี
นับแต่วันลงคะแนนเสียง  
 กำรลงคะแนนเสียงตำมมำตรำนี้ให้เป็นที่สุด และจะมีกำรร้อง
ขอให้มีกำรลงคะแนนเสียงถอดถอนหรือให้ตัดสิทธิผู้นั้นทำงกำรเมือง
หรือสิทธิในกำรด ำรงต ำแหน่งอ่ืน โดยอำศัยเหตเุดียวกันอีกมไิด้  แต่
ไม่กระทบกระเทือนกำรพิจำรณำของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
 กำรรับสมัครเลือกตั้ง กำรเลือก กำรสรรหำ กำรกลั่นกรอง 
กำรพิจำรณำ หรือกำรแต่งตั้งบุคคลใดเข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีใช้อ ำนำจรัฐไม่
ว่ำต ำแหน่งใด รวมทั้งกำรยำ้ย กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรเลื่อนเงินเดือน 
หรือกำรลงโทษบุคคลใด  ต้องใช้พฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคล
นั้นมำเป็นหลักส ำคญัประกำรหนึ่งในกำรพิจำรณำด้วย 
 ให้มีสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติมีอ ำนำจหน้ำท่ีปลูกฝังและ
ส่งเสริมจรยิธรรมของประชำชนและผูด้ ำรงต ำแหน่งสำธำรณะและ
อ ำนำจหน้ำที่อ่ืน 
 



๕๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 องค์ประกอบ กำรได้มำ อ ำนำจหน้ำท่ี วิธีไต่สวนและกำร
พิจำรณำของสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ และกำรอื่นท่ีจ ำเป็น ให้
เป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติบัญญัต ิ

   มาตรา ๗๕  ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและผู้น ำอ่ืนใน
ภำครัฐอย่ำงน้อยต้องปฏิบัติตนดังนี้ 
 (๑) แยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำท่ี และยึด
ประโยชนส์่วนรวมของประเทศชำติและประชำชนเหนือประโยชน์
ส่วนตนและของพรรคกำรเมืองหรอืกลุ่มกำรเมืองที่ตนสังกัด 
 (๒) รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน สนับสนุนกำรมสี่วนร่วม
ของประชำชนอย่ำงแท้จริง ท้ังทำงกำรเมือง ทำงกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน และในกำรตรวจสอบทุกระดับ และน ำควำมเห็นของ
ประชำชนมำประกอบกำรตดัสินใจ 
 (๓) แสดงควำมคดิเห็น อภิปรำย หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่
ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (๔) แสดงควำมรับผดิชอบทำงกำรเมืองเมื่อตนหรือผู้อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของตนกระท ำผิด หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ประเทศชำติหรือประชำชน 
 (๕) เมื่อพบว่ำมีกำรกระท ำซึ่งมลีักษณะฝำ่ฝืนรัฐธรรมนูญ 
กฎหมำย หรือประมวลจริยธรรม ต้องคัดค้ำนกำรกระท ำดังกล่ำว 
และแจ้งให้องค์กรตำมรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้ำท่ีตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจ
รัฐ ทรำบเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีต่่อไป 
 ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและผู้น ำอ่ืนในภำครัฐอยำ่งน้อย
ต้องไม่กระท ำกำรดังต่อไปนี ้
 (๑) ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของ
พรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่ตนสังกัด หรือกระท ำกำรอื่นอัน 
 



๕๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

เป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ไม่ว่ำกำรนั้นจะต้องห้ำมตำม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย หรือไม ่
 (๒) ละเมิดหลักส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ และประเพณ ี
 (๓) ใช้วำจำไม่สภุำพ หรือกระท ำกำรทีก่่อให้เกิดควำมเกลียด
ชังกันระหว่ำงคนในชำติหรือศำสนำ หรือกำรใช้ควำมรุนแรงระหว่ำงกัน 
 (๔) ยอมให้บุคคลหรือกลุม่บุคคลใดครอบง ำหรือช้ีน ำโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมำยหรือขัดต่อประมวลจรยิธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
หรือด ำเนินกิจกรรม 
 (๕) ใช้อ ำนำจหน้ำที่ท่ีมุ่งสร้ำงควำมนิยมทำงกำรเมืองที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ประชำชนในระยะยำว 
 (๖) เลี่ยงหรือช้ีน ำให้บุคคลอื่นเลี่ยงกำรปฏิบัตติำมรัฐธรรมนูญ
และกฎหมำย รวมทั้งแสดงควำมเห็นท ำนองดังกล่ำวต่อสำธำรณะ 

 มาตรา ๔๗  บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรรวมกันจัดตั้งเป็น
พรรคกำรเมืองเพื่อสร้ำงเจตนำรมณ์ทำงกำรเมืองของประชำชนและ
เพื่อด ำเนินกิจกำรในทำงกำรเมืองให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์นั้น ตำม
วิถีทำงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุขตำมที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี ้ 
 กำรจัดองค์กรภำยใน กำรด ำเนินกจิกำร และข้อบังคับของ
พรรคกำรเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักกำรพื้นฐำนของกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมือง 
กรรมกำรบริหำรของพรรคกำรเมอืง หรือสมำชิกพรรคกำรเมืองตำม
จ ำนวนที่ก ำหนดในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง ซึ่งเห็นว่ำมติหรือข้อบังคบัในเรื่องใดของพรรคกำรเมืองที่ตน
เป็นสมำชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถำนะและกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีของ

 มาตรา ๔๗๖๕  บุคคลย่อมมเีสรภีาพในการรวมกนัจดัตัง้
เป็นพรรคการเมอืงเพื่อสรา้งเจตนารมณ์ทางการเมอืงของ
ประชาชนและเพื่อด าเนินกิจการกจิกรรมในทางการเมอืงให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์นัน้ตามวถิทีางการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขตามทีบ่ญัญตัิ
ไวใ้นรฐัธรรมนูญนี้  
 การจดัองคก์รภายใน การด าเนินกจิการ และขอ้บงัคบัของ
พรรคการเมอืง ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการพืน้ฐานของแห่งการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมุข  

 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรซึง่เป็นสมาชกิของพรรค
การเมอืง กรรมการบรหิารของพรรคการเมอืง หรอืสมาชกิพรรค

 มาตรา ๖๕๗๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง
พรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน

และเพื่อด าเนนิกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์นั้นตามวถิีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขตามทีบ่ัญญัติไวใ้น

รัฐธรรมนูญนี ้
 พรรคกำรเมืองต้องจัดองค์กรภำยใน การด ำเนินกิจกำร และ
ออกข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องใหส้อดคล้องกับหลักกำร
พื้นฐำนแห่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ไม่ขัดต่อสถำนะและกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในฐำนะที่เป็นผู้แทนปวงชนชำวไทย และมี
หน้ำท่ีพิทักษ์ผลประโยชน์ของชำติและประชำชน 



๕๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมรัฐธรรมนญูนี ้หรือขัดหรือแย้งกับ
หลักกำรพื้นฐำนแห่งกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญ
พิจำรณำวินิจฉัย  
 ในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวำ่มติหรือข้อบังคับดังกล่ำว
ขัดหรือแย้งกับหลักกำรพื้นฐำนแหง่กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือ
ข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป 

การเมอืงตามจ านวนทีก่ าหนดในกฎหมายพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง ซึง่เหน็ว่ามตหิรอื
ขอ้บงัคบัในเรื่องใดของพรรคการเมอืงทีต่นเป็นสมาชกิอยู่นัน้จะ
ขดัต่อสถานะและการปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ตามรฐัธรรมนูญนี้ หรอืขดัหรอืแยง้กบัหลกัการพืน้ฐานแห่งการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมุข มสีทิธริอ้งขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยั  

 ในกรณีทีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัว่ามตหิรอืขอ้บงัคบั
ดงักล่าวขดัหรอืแยง้กบัหลกัการพืน้ฐานแห่งการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ใหม้ติ
หรอืขอ้บงัคบันัน้เป็นอนัยกเลกิไป 

 คณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงมีหน้ำที่ด ำเนินกิจกำร
ของพรรคกำรเมืองให้เป็นไปตำมรฐัธรรมนญู กฎหมำย และข้อบังคบั
พรรคกำรเมือง ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต 
เพื่อประโยชน์ของชำติและประชำชน และต้องส่งเสริมควำมเป็น
ประชำธิปไตยในพรรคกำรเมือง โดยให้น ำควำมในมำตรำ ๗๕ มำใช้
บังคับกับกำรวำงตนของกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองด้วยโดย
อนุโลม 
 กำรพิจำรณำส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องมีกำรหยั่ง
เสียงประชำชนหรือสมำชิกพรรคกำรเมืองในเขตเลือกตั้งหรือในภำค 
และต้องมีเง่ือนไขว่ำในกรณีที่บัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองใดมี
รำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพศใดมำกกว่ำอีกเพศหนึ่งแล้ว อย่ำงน้อย
ในบัญชีรำยชื่อนั้นต้องมีรำยชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นเพศตรงข้ำม
กับเพศน้ันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม  ท้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมืองและกลุ่ม
กำรเมืองบัญญัต ิ
 กำรรับบริจำค กำรใช้จ่ำยเงินในกำรด ำเนินกิจกรรมทำง
กำรเมืองของพรรคกำรเมือง ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎร และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทีส่ังกัดพรรคกำรเมือง 
ย่อมอยู่ในควำมควบคุมและรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร
พรรคกำรเมือง ซึ่งต้องกระท ำตำมกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้  ท้ังนี้ ตำมพระรำชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยพรรค
กำรเมืองและกลุ่มกำรเมืองและพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรไดม้ำซึ่งสมำชิก
วุฒิสภำ 
 



๕๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 กำรมีมติของพรรคกำรเมืองให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรลงมติ
ใด ๆ ในสภำผู้แทนรำษฎร จะกระท ำได้ก็แตโ่ดยที่ประชุมของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทีส่ังกัดพรรคกำรเมืองนั้น 
 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของสังกัดพรรค
กำรเมืองมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ หรือกรรมกำรบริหำรของ
พรรคกำรเมืองผู้ใดผู้หนึ่ง หรือสมำชิกพรรคกำรเมืองตามมีจ ำนวนที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยพรรค

การเมือง ซึ่งไม่น้อยกว่ำหนึ่งพันคน หรือพลเมืองไม่น้อยกว่ำห้ำพัน
คน เห็นว่ำมตหิรือกำรจัดองค์กรภำยใน กำรด ำเนินกิจกำร ข้อบังคับ
ในเรื่องใดของพรรคกำรเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อ
สถานะและการปฏิบัตหิน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม

รัฐธรรมนูญนี ้หรอืขัดหรือแย้งกบัหลักการพื้นฐานแหง่การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุขมติใดไม่เป็นไปตำมมำตรำนี้ มีสิทธิร้องขอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองให้ปรับปรุงแก้ไขกำรนั้นให้เป็นไป
ตำมมำตรำนีไ้ด้  ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองไม่
ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอ หรือด ำเนนิกำรไมเ่ป็นไปตำมที่ร้องขอ ให้มี
สิทธิยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนญูพิจำรณำวินิจฉัย 
 ในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวำ่มตหิรือกำรจดัองค์กร
ภำยใน กำรด ำเนินกิจกำร ข้อบังคบัดังกล่าวขัดพรรคกำรเมือง หรือ
แย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขมติใดไม่เป็นไปตำมมำตรำนี้ 
ใหม้ติหรือข้อบังคบักำรนั้นเป็นอันยกเลิกไปสิ้นผล  และให้คณะ 
 



๕๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองปฏิบัติให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัยของ
ศำลรัฐธรรมนญูโดยพลัน 
 ให้น ำควำมในมำตรำนี้มำใช้บังคับกับกลุ่มกำรเมืองซึ่งจัดตั้งข้ึน
โดยคณะบุคคลซึ่งมีวตัถุประสงค์ทำงกำรเมืองและมีฐำนะเป็นนิติ
บุคคล ซึ่งได้แจ้งไว้กับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เท่ำที่จะกระท ำได้  
ทั้งนี้ ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดโดยปรึกษำหำรือกับ
กลุ่มกำรเมืองทั้งหลำยตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำ
ด้วยพรรคกำรเมืองและกลุ่มกำรเมือง 

   มาตรา ๗๗  ให้สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติประเมินผลกำรวำง
ตนของผู้น ำกำรเมืองและผู้น ำอ่ืนในภำครัฐ  และให้คณะกรรมกำร
ประเมินผลแห่งชำติประเมินผลกำรด ำเนินกำรของพรรคกำรเมือง
และกลุม่กำรเมือง แล้วให้แจ้งให้ผูน้ั้น พรรคกำรเมือง รวมทั้งกลุ่ม
กำรเมืองนั้นทรำบ และประกำศให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป  
ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบญัญตั ิ
 องค์ประกอบ ท่ีมำ อ ำนำจหน้ำที่ และกำรอื่นท่ีจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรประเมินผลแห่งชำติ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรประเมินผลแห่งชำต ิ

หมวด ๕  
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  

ไม่มกีารแกไ้ข หมวด ๕๒ 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

 ส่วนท่ี ๑ 

บททัว่ไป 
สว่นที ่๑ 

บททัว่ไป 
 มาตรา ๘๘  บทบัญญัติในหมวดนีม้ีไว้เพื่อเป็นแนวทำง
ส ำหรับกำรตรำกฎหมำยและกำรก ำหนดนโยบำยในกำรบรหิำร
รำชกำรแผ่นดิน  
 ในกำรแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำตำมมำตรำ ๒๑๑ 
คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินต้องช้ีแจงต่อรัฐสภำให้

 มาตรา ๘๘๗๕  บทบญัญตัใินหมวดนี้มไีว้เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับเจตจ านงใหร้ฐัด าเนินการตรากฎหมายและการ
ก าหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผ่นดนิ  

 

 มาตรา ๗๕๗๘  บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นเจตจ ำนง
ให้รัฐด ำเนินกำรตรำกฎหมำยและก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน  
 

 



๕๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ชัดแจ้งว่ำจะด ำเนินกำรใดเพื่อบรหิำรรำชกำรแผ่นดินใหเ้ป็นไปตำม
แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐตำมทีบ่ัญญัตไิว้ในหมวดนี ้และต้องจดัท ำ
รำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินกำรรวมทั้งปัญหำและอุปสรรค เสนอต่อ
รัฐสภำปีละหนึ่งครั้ง 

 ในการแถลงนโยบายต่อรฐัสภาตามมาตรา ๒๑๑ 

คณะรฐัมนตรทีีจ่ะเขา้บรหิารราชการแผ่นดนิตอ้งชีแ้จงต่อรฐัสภา
ใหช้ดัแจง้ว่าจะด าเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบรหิารราชการ
แผ่นดนิใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐัตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี ้และตอ้งจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินการ รวมทัง้
ปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรฐัสภาปีละหนึ่งครัง้ 

 ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้า

บริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาใหช้ัดแจ้งวา่จะ

ด าเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้

เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท ารายงาน

แสดงผลการด าเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อ

รัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง 

  มาตรา ๗๖  คณะรฐัมนตรตีอ้งจดัท าแผนการบรหิารราชการ
แผ่นดนิ เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอยีดของแนวทางในการปฏบิตัิ
ราชการในแต่ละปีของการบรหิารราชการแผ่นดนิ ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 
 ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ คณะรฐัมนตรตีอ้งจดัใหม้ี
แผนการตรากฎหมายทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินการตามนโยบายและ
แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ตัดออกท้ังมำตรำ 

 สว่นที ่๒ 

แนวนโยบายดา้นความมัน่คงของรฐั 
สว่นที ่๒ 

แนวนโยบายดา้นความมัน่คงของรฐั 

 มาตรา ๗๑  รัฐต้องพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตรยิ ์
เอกรำชและบรูณภำพแห่งอำณำเขต  
 มาตรา ๗๒  รัฐต้องจัดให้มีก ำลังทหำรไวเ้พื่อพิทักษ์รักษำ 
เอกรำช ควำมมั่นคงของรัฐ สถำบันพระมหำกษตัริย์ ผลประโยชน์
แห่งชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข และเพื่อกำรพัฒนำประเทศ 

 มาตรา ๗๑๗๗  รฐัตอ้งพทิกัษร์กัษาไวซ้ึง่สถาบนั
พระมหากษตัรยิ ์เอกราช อธปิไตย และบรูณภาพแห่งอาณาเขต
อ านาจรฐั และตอ้งจดัใหม้กี าลงัทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั จ าเป็น และเพยีงพอ เพื่อพทิกัษ์รกัษาเอก
ราช อธปิไตย ความมัน่คงของรฐั สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

ผลประโยชน์แหง่ชาต ิและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และเพื่อการพฒันาประเทศ 

 มาตรา ๗๒ รัฐต้องจัดใหม้ีก าลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษา

เอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตรยิ์ ผลประโยชน์

 มาตรา ๗๗๗๙  รัฐต้องพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำ 
กษัตริย์ เอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งอำณำเขตและเขต
อ ำนำจรัฐ ควำมมั่นคงของรัฐ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข และผลประโยชน์ของชำติ  รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีก ำลังทหำร อำวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
จ าเป็นโดยเหมำะสมและเพียงพอแก่ควำมจ ำเป็นเพื่อพิทักษ์รักษา
เอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ์

ผลประโยชนแ์หง่ชาต ิและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 



๖๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขด ำเนินกำรดังกล่ำว และเพื่อ
กำรพัฒนำประเทศ  

 ส่วนท่ี ๔ 

แนวนโยบายดา้นศาสนา สงัคม การสาธารณสุข  
การศึกษา และวฒันธรรม 

สว่นที ่๔ 

แนวนโยบายดา้นศาสนา สงัคม การสาธารณสขุ  

การศกึษา และวฒันธรรม 

 มาตรา ๗๓  รัฐต้องให้ควำมอุปถัมภ์และคุม้ครอง
พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่น ส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีและควำม
สมำนฉันท์ระหว่ำงศำสนิกชนของทุกศำสนำ รวมทั้งสนับสนุนกำรน ำ
หลักธรรมของศำสนำมำใช้เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต 

 มาตรา ๗๓๗๙  รฐัตอ้งใหค้วามอุปถมัภแ์ละคุม้ครอง
พระพุทธศาสนาซึง่เป็นศาสนาทีป่ระชาชนชาวไทยสว่นใหญ่นบัถอื
มาชา้นานและศาสนาอื่น ทัง้ตอ้งสง่เสรมิความเขา้ใจอนัดแีละความ
สมานฉนัทร์ะหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทัง้สนบัสนุนการ
น าหลกัธรรมของศาสนามาใชเ้พื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมและพฒันา
คุณภาพชวีติ 

 มาตรา ๗๙๘๐  รัฐต้องให้ควำมอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศำสนำซึ่งเป็นศำสนำท่ีประชำชนชำวไทยส่วนใหญ่นับถือมำ
ช้ำนำน และศำสนำอื่น  ทั้งต้องสง่เสริมให้ศำสนิกชนเข้ำใจและ
เข้ำถึงหัวใจของศำสนำของตน  สง่เสริมควำมเข้ำใจอันดีและควำม
สมำนฉันท์ระหว่ำงศำสนิกชนของทุกศำสนำ  รวมทั้งสนับสนุนกำร
น ำหลักธรรมของศำสนำมำใช้เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมศีลธรรม 
พัฒนำจิตใจ และพฒันาคุณภาพชีวิตปญัญำ 

 ส่วนท่ี ๖ 

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ 
สว่นที ่๖ 

แนวนโยบายดา้นการตา่งประเทศ 

 มาตรา ๗๔  รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนำนำประเทศ 
และพึงถือหลักในกำรปฏิบัติต่อกันอย่ำงเสมอภำค 

 มาตรา ๗๔๘๒  รฐัตอ้งสง่เสรมิสมัพนัธไมตรแีละความ
ร่วมมอืกบันานาประเทศ และพงึถอืหลกัในการปฏบิตัต่ิอกนัอย่าง
เสมอภาค ตลอดจนต้องปฏบิตัติามสนธสิญัญาดา้นสทิธมินุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาค ี รวมทัง้ตามพนัธกรณีทีไ่ดก้ระท าไวก้บันานา
ประเทศและองคก์ารระหว่างประเทศ 

 รฐัตอ้งสง่เสรมิการคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่วกบันานา
ประเทศ ตลอดจนตอ้งใหค้วามคุม้ครองและดแูลผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างประเทศ 

 มาตรา ๘๒๘๑  รัฐต้องส่งเสรมิสมัพันธไมตรีและควำมร่วมมือ
กับนำนำประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศ และพึงถือหลักใน
การปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบัติตำม
สนธิสัญญำด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  รวมทั้งตาม
และพันธกรณีทีไ่ด้กระท าท ำไว้กับนานาประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศและองค์การประชำชน ทั้งในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน กำรเมือง ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และกำรพัฒนำ บนพ้ืนฐำนของ
กำรเคำรพอธิปไตยแห่งดินแดน ควำมเสมอภำค ผลประโยชน์ร่วมกนั 
และเป็นไปตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ  รวมทั้งต้องจัดสรร



๖๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ทรัพยำกรเพื่อให้เกดิพัฒนำกำรตำมพันธกรณีให้มคีวำมก้ำวหน้ำ
ตำมล ำดับ 
 รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานา
ประเทศ ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างประเทศ 

 สว่นที ่๓ 

แนวนโยบายดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
ส่วนที่ ๓ 

แนวนโยบายด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 
 มาตรา ๗๗  รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนำกำรเมือง จัดท ำ
มำตรฐำนทำงคณุธรรมและจรยิธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร และพนักงำนหรือลูกจำ้งอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ี  
 มาตรา ๗๘  รัฐต้องกระจำยอ ำนำจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจกำรท้องถิ่นได้เอง พัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบ
สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรตลอดทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศใน
ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่ำเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนำจังหวัดที่มี
ควำมพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดใหญ่ โดยค ำนึงถึง
เจตนำรมณ์ของประชำชนในจังหวัดนั้น  
 มาตรา ๒๓๐  กำรจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ โดยมีกำร
ก ำหนดต ำแหน่งหรืออัตรำของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงเพิ่มขึ้น ให้ตรำเป็น
พระรำชบัญญัติ  
 กำรรวมหรือกำรโอนกระทรวง ทบวง กรม ท่ีมผีลเป็นกำร
จัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ข้ึนใหม่ หรือกำรรวมหรือกำรโอน
กระทรวง ทบวง กรม ท่ีมิไดม้ีกำรจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ข้ึน
ใหม ่ทั้งนี้ โดยไมม่ีกำรก ำหนดต ำแหน่งหรืออัตรำของข้ำรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงเพิ่มขึ้น หรือกำรยุบกระทรวง ทบวง กรม ให้ตรำเป็นพระรำช
กฤษฎีกำ  

 มาตรา ๗๗๗๘  รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท า

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่รฐัตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) บรหิารราชการแผ่นดนิใหเ้ป็นไปเพื่อการพฒันาสงัคม 
เศรษฐกจิ และความมัน่คงของประเทศอย่างยัง่ยนื โดยตอ้งสง่เสรมิ
การด าเนินการตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของประเทศชาตใินภาพรวมเป็นส าคญั 
 (๒) จดัระบบการบรหิารราชการสว่นกลาง สว่นภูมภิาค 
และสว่นทอ้งถิน่ ใหม้ขีอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ทีช่ดัเจนเหมาะสมแก่การพฒันาประเทศ และสนบัสนุนใหจ้งัหวดัมี
แผนและงบประมาณเพื่อพฒันาจงัหวดั เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในพืน้ที ่
 (๓) กระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พึง่ตนเอง
และตดัสนิใจในกจิการของทอ้งถิน่ไดเ้อง สง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครอง

 มาตรา ๗๘๘๒  รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยด้านการ
บริหารพื้นฐำนแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงำนรำชกำรแผ่นดินและ
งำนของรัฐอย่ำงอ่ืน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริม
การด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึง

ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญจัดระบบงำน
รำชกำรและงำนของรัฐอย่ำงอ่ืนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
 (๒) พัฒนำและสร้ำงโอกำสเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำง
ควำมเป็นธรรมอย่ำงยั่งยืน   
 (๒๓) จัดระบบการบริหารกระจำยอ ำนำจ และจดัภำรกิจ 
อ ำนำจหน้ำที่ และขอบเขตควำมรบัผิดชอบที่ชัดเจน ระหว่ำงรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภมูิภำค และส่วนท้องถิ่น  ให้มีขอบเขต อ านาจ
หน้าที ่และความรับผิดชอบทีช่ัดเจนเหมาะสมแก่การพฒันา
ประเทศ และสนับสนุนใหจ้ังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อรวมทั้ง
พัฒนำจังหวัดเพื่อประโยชนท์ี่มีควำมพร้อมให้เป็นองค์กรบริหำร 
 
 



๖๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ภำยในสำมปีนับแต่วันท่ีมีกำรรวมหรือกำรโอนกระทรวง 
ทบวง กรม ตำมวรรคสอง จะก ำหนดต ำแหน่งหรืออัตรำของ
ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงเพิ่มขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งข้ึนใหม่ 
หรือในกระทรวง ทบวง กรม ท่ีถูกรวมหรือโอนไป มไิด ้ 
 พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคสอง ให้ระบุอ ำนำจหนำ้ที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม ท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ กำรโอนอ ำนำจหน้ำท่ีตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยซึ่งหน่วยรำชกำรหรือเจ้ำพนักงำนท่ีมีอยูเ่ดิม 
กำรโอนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำย รวมทั้งทรัพย์สนิ
และหนีส้ิน เอำไวด้้วย 
 กำรด ำเนินกำรตำมวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ที่มี
พระรำชบัญญัติจดัตั้งขึ้นแล้ว ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ โดยให้ถือ
ว่ำพระรำชกฤษฎีกำท่ีตรำขึ้นนั้น มีผลเป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญัติ
ในพระรำชบัญญัติหรือกฎหมำยทีม่ีผลใช้บังคับได้ดังเช่น
พระรำชบัญญัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

สว่นทอ้งถิน่มสีว่นร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพืน้ฐาน
แห่งรฐั พฒันาเศรษฐกจิของทอ้งถิน่และระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศในทอ้งถิน่ ให้
ทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ  รวมทัง้พฒันาจงัหวดัทีม่คีวาม
พรอ้มใหเ้ป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ขนาดใหญ่ โดยค านึงถงึ
เจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันัน้ 
 (๔) พฒันาระบบงานภาครฐั โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ 
คุณธรรม และจรยิธรรมของเจา้หน้าทีข่องรฐั ควบคู่ไปกบัการ
ปรบัปรุงรปูแบบและวธิกีารท างาน เพื่อใหก้ารบรหิารราชการ
แผ่นดนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิใหห้น่วยงานของรฐั
ใชห้ลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่เีป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
ราชการ 
 (๕) จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอื่น เพื่อให้
การจดัท าและการใหบ้รกิารสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเรว็ มี
ประสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยค านึงถงึการมสีว่น
ร่วมของประชาชน 
 (๖) ด าเนินการใหห้น่วยงานทางกฎหมายทีม่หีน้าทีใ่ห้
ความเหน็เกีย่วกบัการด าเนินงานของรฐัตามกฎหมายและตรวจสอบ
การตรากฎหมายของรฐั ด าเนินการอย่างเป็นอสิระ เพื่อใหก้ารบรหิาร
ราชการแผ่นดนิเป็นไปตามหลกันิตธิรรม 
 (๗) จดัใหม้แีผนพฒันาการเมอืง รวมทัง้จดัใหม้สีภาพฒันา
การเมอืงทีม่คีวามเป็นอสิระ เพื่อตดิตามสอดสอ่งใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามแผนดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

ท้องถิ่นขนำดใหญ่ โดยค ำนึงถึงเจตนำรมณ์ของประชำชนในพื้นที่
จังหวัดนั้น 
 (๓) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเอง
และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ  รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

 (๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของ

รัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ราชการมีกลไกป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภำพทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน   
 (๕) มีกลไกในกำรก ำกับและควบคมุให้กำรใช้อ ำนำจรัฐเป็นไป
เพื่อประโยชนส์่วนรวมของชำติและประชำชนอย่ำงแท้จริง 
 (๕๖) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้
การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วน

ร่วมของประชาชนคุ้มครองให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และให้บริกำรประชำชนอย่ำงทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว   



๖๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๘) ด าเนินการใหข้า้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐัไดร้บั
สทิธปิระโยชน์อย่างเหมาะสม 
 มาตรา ๗๘  รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและ

ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน

สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง

พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

 มาตรา ๒๓๐  การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม ่โดย

มีการก าหนดต าแหนง่หรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึน้ 

ให้ตราเป็นพระราชบญัญตั ิ 

 การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีผลเป็นการ

จัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ หรือการรวมหรือการโอน

กระทรวง ทบวง กรม ที่มิได้มีการจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้น

ใหม ่ทั้งนี้ โดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือ

ลูกจ้างเพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา  

 ภายในสามปีนับแต่วันทีม่ีการรวมหรือการโอนกระทรวง 

ทบวง กรม ตามวรรคสอง จะก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของ

ข้าราชการหรือลูกจ้างเพิม่ขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตัง้ขึน้

ใหม่ หรือในกระทรวง ทบวง กรม ที่ถูกรวมหรือโอนไป มไิด ้ 

 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของ

กระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การโอนอ านาจหน้าที่ตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งหน่วยราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่

 (๗) ส่งเสริมและคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงมีจริยธรรม 
 (๖) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบ

การตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 (๗) จัดใหม้ีแผนพฒันาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนา
การเมืองทีม่ีความเป็นอิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติ
ตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 (๘) ด าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐได้รับ

สิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม 

 กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะใดที่องค์กรบริหำรท้องถิ่น ชุมชน 
หรือบุคคล สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยมีมำตรฐำน คณุภำพ และ
ประสิทธิภำพ ไม่น้อยกว่ำรัฐ รัฐพงึกระจำยภำรกิจดังกล่ำวให้องค์กร
บริหำรท้องถิ่น ชุมชน หรือเอกชนดังกล่ำว ด ำเนินกำรภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลที่เหมำะสมจำกรัฐ 



๖๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้ง

ทรัพย์สินและหนี้สิน เอาไว้ด้วย 
 การด าเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ที่มี

พระราชบัญญัตจิัดตั้งขึ้นแล้ว ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยให้

ถือว่าพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้น มีผลเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิ

บทบัญญัตใินพระราชบัญญตัิหรอืกฎหมายที่มผีลใชบ้ังคับได้

ดังเช่นพระราชบัญญตัิในส่วนที่เกี่ยวข้องดว้ย 
 

   มาตรา ๘๓  รัฐต้องส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย แผน และงบประมำณ
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ร่วมกับส่วนรำชกำรและองค์กรบริหำรท้องถิ่น   
 (๒) สงวน ดูแลรักษำ และใช้ประโยชน์ในทรัพยำกรธรรมชำติ
ในชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
 (๓) คุ้มครองและรักษำสิ่งแวดล้อม สุขภำพ ตลอดจน
เสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีทำงเศรษฐกิจ สังคม และควำมรูร้ักสำมัคคี
ของบุคคลในชุมชนนั้นและกับชุมชนอ่ืน 
 (๔) ส่งเสริมและรักษำไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม จำรตีประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญำอันดีงำมของชุมชน ของท้องถิ่น และ
ของชำติ   
 (๕) คุ้มครองชนพ้ืนเมืองและชนชำติพันธ์ุให้ด ำรงอัตลักษณ์
ของตนได้อย่ำงมีศักดิศ์ร ี
 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
อย่ำงแท้จริงกับรัฐ ชุมชน และองค์กรบริหำรท้องถิ่น ในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรำนี ้



๖๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๘๐  รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนำเด็กและเยำวชน ส่งเสริม
ควำมเสมอภำคของหญิงและชำย เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเป็นปึกแผ่น
ของครอบครัว และควำมเข้มแข็งของชุมชน  
 รัฐต้องสงเครำะห์คนชรำ ผู้ยำกไร ้ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและ
ผู้ด้อยโอกำสให้มีคณุภำพชีวิตที่ดแีละพึ่งตนเองได้  
 มาตรา ๘๑  รัฐต้องจัดกำรศึกษำอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัด
กำรศึกษำอบรมใหเ้กิดควำมรู้คู่คณุธรรม จัดให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรศกึษำ
แห่งชำติ ปรบัปรุงกำรศึกษำใหส้อดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจและสังคม สร้ำงเสรมิควำมรู้และปลูกฝังจติส ำนึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุข สนับสนุนกำรค้นควำ้วิจัยในศลิปวิทยำกำรต่ำง ๆ  เร่งรัด
พัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีเพือ่กำรพัฒนำประเทศ พัฒนำวิชำชีพครู 
และส่งเสรมิภมูิปัญญำท้องถิ่น ศลิปะและวัฒนธรรมของชำต ิ 
 มาตรา ๘๒  รัฐต้องจัดและส่งเสริมกำรสำธำรณสุขให้ประชำชน
ได้รับบริกำรที่ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง 
 

 มาตรา ๘๐  รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ

เป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชนรฐัตอ้ง
ด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นสงัคม การสาธารณสขุ การศกึษา 
และวฒันธรรม ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) คุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สนับสนุนการอบรม
เลีย้งดแูละใหก้ารศกึษาปฐมวยั สง่เสรมิความเสมอภาคของหญงิและ
ชาย เสรมิสรา้งและพฒันาความเป็นปึกแผ่นของสถาบนัครอบครวั
และชุมชน รวมทัง้ตอ้งสงเคราะหแ์ละจดัสวสัดกิารใหแ้ก่ผูส้งูอายุ ผู้
ยากไร ้ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบาก ใหม้ี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้และพึง่พาตนเองได้ 
 (๒) สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาระบบสขุภาพทีเ่น้นการ
สรา้งเสรมิสขุภาพอนัน าไปสูส่ขุภาวะทีย่ ัง่ยนืของประชาชน  รวมทัง้
จดัและสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารสาธารณสขุทีม่มีาตรฐาน
อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิใหเ้อกชนและชุมชนมี
สว่นร่วมในการพฒันาสขุภาพและการจดับรกิารสาธารณสขุ  โดยผูม้ี
หน้าทีใ่หบ้รกิารดงักล่าวซึง่ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานวชิาชพีและ
จรยิธรรม ย่อมไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย 
 (๓) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาในทุกระดบั
และทุกรปูแบบใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ
สงัคม จดัใหม้แีผนการศกึษาแหง่ชาต ิกฎหมายเพื่อพฒันาการศกึษา
ของชาต ิจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาให้
กา้วหน้าทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ปลกูฝังใหผู้เ้รยีนมี

 มาตรา ๘๐๘๔  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนีร้ัฐต้อง
จัด ส่งเสริม และท ำนุบ ำรุงกำรศึกษำอบรมทุกระดับและทุกรูปแบบ 
โดย 
 (๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรม
เล้ียงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ 

 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  รวมทั้ง
จัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข  โดยผู้มี

หน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

 (๓๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ

และสังคม จัดให้มแีผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาต ิจัดใหม้ีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้กา้วหน้าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทัง้ปลูกฝงัให้

ผู้เรียนมจีิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินยั ค านึงถงึประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหา 



๖๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

จติส านึกของความเป็นไทย มรีะเบยีบวนิยั ค านึงถงึประโยชน์สว่นรวม 
และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุข 
 (๔) สง่เสรมิและสนบัสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ชุมชน องคก์ารทางศาสนา และ
เอกชน จดัและมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาเพื่อพฒันามาตรฐาน
คุณภาพการศกึษาใหเ้ท่าเทยีมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรฐั 
 (๕) สง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษาวจิยัในศลิปวทิยาการ
แขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ขอ้มลูผลการศกึษาวจิยัทีไ่ดร้บัทุน
สนบัสนุนการศกึษาวจิยัจากรฐั 
 (๖) สง่เสรมิและสนบัสนุนความรูร้กัสามคัคแีละการเรยีนรู ้ 
ปลกูจติส านึก และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาต ิตลอดจนค่านิยมอนัดงีามและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
 รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร ้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

และผู้ด้อยโอกาสให้มคีุณภาพชวีิตที่ดีและพึง่ตนเองได ้ 

 มาตรา ๘๑  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้

เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมาย

เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง

จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการ

ค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

 

กษัตริยท์รงเป็นประมขุสนับสนุนให้มีกำรจดักำรศึกษำอบรมโดยมี
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลำง เพื่อพัฒนำคนให้เกิดควำมรู้ มีศีลธรรม มีกำร
พัฒนำจิตใจ ปัญญำ และทักษะชีวิต ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ และพฒันำกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก  
 (๒) มีนโยบำยกำรศึกษำที่มีควำมต่อเนื่อง  
 (๓) มีกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำนที่เพียงพอ  
 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องคก์ารทางศาสนา และเอกชน จัด
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแหง่

รัฐมีกำรพัฒนำหลักสูตรทั้งในส่วนกลำงและท้องถิ่น เพื่อให้มีกำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับภมูิสังคมและพัฒนำกำรของโลก  
 (๕) พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และปรำชญ์ชำวบ้ำน  
รวมทั้งจัดระบบกำรให้ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ เพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงบุคลำกรในภำครัฐและภำคเอกชน 
 (๕๖) ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรศกึษำ วิจัย ในศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ และพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และกำรเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจยัที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
ศึกษาวจิัยจากรัฐดังกล่ำว รวมทั้งกำรคุ้มครองภูมิปัญญำและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีเกดิขึ้น 
 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรูร้ักสามัคคีและการเรียนรู้  
ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาต ิตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 



๖๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

 มาตรา ๘๒  รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้

ประชาชนได้รับบริการที่ไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่าง

ทั่วถึง 

 
สว่นที ่๙ 

แนวนโยบายดา้นวทิยาศาสตร ์ทรพัยส์นิทางปัญญา  
และพลงังาน 

 
 มาตรา ๘๖  รฐัตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้น
วทิยาศาสตร ์ทรพัยส์นิทางปัญญา และพลงังาน ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นต่าง ๆ  โดยจดัใหม้กีฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จดั
งบประมาณสนบัสนุนการศกึษา คน้ควา้ วจิยั และใหม้สีถาบนั 
การศกึษาและพฒันา จดัใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากผลการศกึษาและ
พฒันา การถ่ายทอดเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ และการพฒันา
บุคลากรทีเ่หมาะสม รวมทัง้เผยแพร่ความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยสีมยัใหม ่และสนบัสนุนใหป้ระชาชนใชห้ลกัดา้นวทิยาศาสตร์
ในการด ารงชวีติ 
 (๒) สง่เสรมิการประดษิฐห์รอืการคน้คดิเพื่อใหเ้กดิความรู้
ใหม ่ รกัษาและพฒันาภูมปัิญญาทอ้งถิน่และภมูปัิญญาไทย  
รวมทัง้ใหค้วามคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา 

ส่วนที่ ๙ 

แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร ์ทรัพย์สินทางปญัญา  

และพลังงาน 

 
 มาตรา ๘๖  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร ์ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี ้
 (๑) ส่งเสริมใหม้ีการพฒันาดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรมด้านต่าง ๆ  โดยจัดให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี ้จัด
งบประมาณสนบัสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และใหม้ีสถาบัน 

การศึกษาและพัฒนา จัดใหม้ีการใช้ประโยชนจ์ากผลการศึกษาและ
พัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีทีม่ปีระสิทธภิาพ และการพฒันา
บุคลากรที่เหมาะสม รวมทัง้เผยแพร่ความรู้ด้านวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีสมยัใหม ่และสนับสนุนให้ประชาชนใชห้ลักด้าน
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวติ 
 (๒) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้
ใหม ่ รักษาและพฒันาภูมิปญัญาท้องถิ่นและภมูิปัญญาไทย  
รวมทัง้ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้
ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาตแิละเป็นคุณ

ต่อส่ิงแวดล้อมอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ 



๖๘ 
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยั พฒันา และใช้
ประโยชน์จากพลงังานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาตแิละเป็นคุณ
ต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 มาตรา ๘๐  รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนำเด็กและเยำวชน ส่งเสริม
ควำมเสมอภำคของหญิงและชำย เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเป็นปึกแผ่น
ของครอบครัว และควำมเข้มแข็งของชุมชน  
 รัฐต้องสงเครำะห์คนชรำ ผู้ยำกไร ้ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและ
ผู้ด้อยโอกำสให้มีคณุภำพชีวิตที่ดแีละพึ่งตนเองได้  
 

 มาตรา ๘๐  รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ

เป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชนรฐัตอ้ง
ด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นสงัคม การสาธารณสขุ การศกึษา 
และวฒันธรรม ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) คุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สนับสนุนการอบรม
เลีย้งดแูละใหก้ารศกึษาปฐมวยั สง่เสรมิความเสมอภาคของหญงิและ
ชาย เสรมิสรา้งและพฒันาความเป็นปึกแผ่นของสถาบนัครอบครวั
และชุมชน รวมทัง้ตอ้งสงเคราะหแ์ละจดัสวสัดกิารใหแ้ก่ผูส้งูอายุ ผู้
ยากไร ้ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบาก ใหม้ี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้และพึง่พาตนเองได้ 
 รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร ้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

และผู้ด้อยโอกาสให้มคีุณภาพชวีิตที่ดีและพึง่ตนเองได ้ 

 มาตรา ๘๐ (๑)๘๕  รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนำเด็กและ
เยำวชนสนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริม 

มีควำมเสมอภาคของหญิงสมบูรณท์ั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ 
คุณธรรม และชายจริยธรรม  เสรมิสร้ำงและพัฒนำควำมเป็นปึกแผน่
ของสถำบันครอบครัว  และชุมชน รวมทั้งต้องสงเครำะห์และจดั
สวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ ผู้ยำกไร้ 
และผู้อยู่ในสภำวะยำกล ำบำก  และพัฒนำระบบหลักประกันรำยได้
และสวสัดิกำรอื่นส ำหรับผู้สูงอำยุ  ทั้งนี้ เพื่อให้มคีุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งตนเองได้  ตลอดจนส่งเสรมิและสนับสนุนให้องค์กรบริหำร
ท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวด้วย 

 มาตรา ๘๒ รัฐต้องจัดและส่งเสริมกำรสำธำรณสุขให้ประชำชน
ได้รับบริกำรที่ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง 

 มาตรา ๘๐ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ

เป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชนรฐัตอ้ง
ด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นสงัคม การสาธารณสขุ การศกึษา 
และวฒันธรรม ดงัต่อไปนี้ 
 (๒) สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาระบบสขุภาพทีเ่น้นการ
สรา้งเสรมิสขุภาพอนัน าไปสูส่ขุภาวะทีย่ ัง่ยนืของประชาชน  รวมทัง้

 มาตรา ๘๐ (๒)๘๖  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของ

ประชาชน  รวมทั้งรัฐต้องจัดและสง่เสริมให้ประชำชนไดร้ับบริกำร
สำธำรณสุขทีเ่หมำะสม ท่ัวถึง มีคณุภำพ ได้มำตรฐำน อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐำนอันจ ำเป็น
อย่ำงเท่ำเทียมกัน  ส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
กำรน ำแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทยมำใช้ในกำร
ให้บริกำร  พัฒนำระบบสุขภำพและสิ่งแวดล้อมที่เน้นกำรสร้ำงเสรมิ
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จดัและสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารสาธารณสขุทีม่มีาตรฐาน
อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิใหเ้อกชนและชุมชนมี
สว่นร่วมในการพฒันาสขุภาพและการจดับรกิารสาธารณสขุ  โดยผูม้ี
หน้าทีใ่หบ้รกิารดงักล่าวซึง่ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานวชิาชพีและ
จรยิธรรม ย่อมไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย 

สุขภำพอันน ำไปสู่สุขภำวะที่ยั่งยืนของประชำชน  รวมทั้งส่งเสริมให้
องค์กรบริหำรท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
บริกำรและพัฒนำระบบกำรสำธำรณสุข  โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการ
ดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อม

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

 ส่วนท่ี ๕ 

แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 
สว่นที ่๕ 

แนวนโยบายดา้นกฎหมายและการยตุธิรรม 

 มาตรา ๗๕  รัฐต้องดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
คุ้มครองสิทธิและเสรภีำพของบุคคล จัดระบบงำนของกระบวนกำร
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพและอ ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชน
อย่ำงรวดเร็วและเท่ำเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงำนรำชกำรและงำน
ของรัฐอย่ำงอ่ืนให้มีประสิทธิภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน  
 รัฐต้องจัดสรรงบประมำณให้พอเพยีงกับกำรบริหำรงำนโดย
อิสระของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ศำลรัฐธรรมนญู ศำลยุติธรรม 
ศำลปกครอง คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ และคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

 มาตรา ๗๕๘๑  รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการ

ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงาน

ของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนรฐัตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นกฎหมายและการ
ยุตธิรรม ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ดแูลใหม้กีารปฏบิตัแิละบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
อย่างถกูตอ้ง รวดเรว็ เป็นธรรม และทัว่ถงึ สง่เสรมิการใหค้วาม
ช่วยเหลอืและใหค้วามรูท้างกฎหมายแกป่ระชาชน และจดัระบบงาน
ราชการและงานของรฐัอยา่งอื่นในกระบวนการยตุธิรรมใหม้ี
ประสทิธภิาพ โดยใหป้ระชาชนและองคก์รวชิาชพีมสีว่นรว่มใน
กระบวนการยตุธิรรม และการชว่ยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย 
 (๒) คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลใหพ้น้จากการล่วง
ละเมดิ ทัง้โดยเจา้หน้าทีข่องรฐัและโดยบุคคลอื่น และตอ้งอ านวย
ความยุตธิรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทยีมกนั 

 มาตรา ๘๑๘๗  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
กฎหมายและการยุติธรรม ดังต่อไปนี้รัฐต้องจัดให้มีกำรพัฒนำ
กฎหมำยให้ทันสมัย ลดควำมเหลือ่มล้ ำ และสร้ำงควำมเป็นธรรมทำง
เศรษฐกิจและสังคม  ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่สร้ำงภำระและ
ขั้นตอนท่ีไม่จ ำเป็น ท ำให้กลไกของรัฐสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้
อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จัดให้มีกำร
ประเมินผลกระทบของร่ำงกฎหมำยที่เสนอ  รวมทั้งจัดให้มีกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีได้รบัผลกระทบในกำรตรำกฎหมำย
และกฎ 
 (๑) รัฐต้องดูแลใหม้กีำรปฏิบัติและบังคับกำรใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยอย่างถูกต้องโดยเคร่งครดั รวดเร็ว และเป็นธรรม  คุ้มครอง
สิทธิและทั่วถงึ ส่งเสรมิการใหค้วามชว่ยเหลือและให้ความรู้ทาง
กฎหมายแกป่ระชาชน และจัดระบบงานราชการและงานเสรภีำพของ
บุคคลมิให้เกดิกำรล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอยา่งหรือ 
โดยบุคคลอื่นในกระบวนการยุตธิรรมใหม้ีประสิทธิภาพ โดยให้
ประชาชนและองค์กรวชิาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยตุิธรรม และ

การชว่ยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 



๗๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๓) จดัใหม้กีฎหมายเพื่อจดัตัง้องคก์รเพื่อการปฏริปู
กฎหมายทีด่ าเนินการเป็นอสิระ เพื่อปรบัปรุงและพฒันากฎหมาย
ของประเทศ รวมทัง้การปรบัปรงุกฎหมายใหเ้ป็นไปตาม
รฐัธรรมนูญโดยตอ้งรบัฟังความคดิเหน็ของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากกฎหมายนัน้ประกอบดว้ย 
 (๔) จดัใหม้กีฎหมายเพื่อจดัตัง้องคก์รเพื่อการปฏริปู
กระบวนการยุตธิรรมทีด่ าเนินการเป็นอสิระ เพื่อปรบัปรุงและ
พฒันาการด าเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ
ยุตธิรรม 
 (๕) สนบัสนุนการด าเนินการขององคก์รภาคเอกชนทีใ่ห้
ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแกป่ระชาชน โดยเฉพาะผูไ้ดร้บั
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครวั 
 รัฐต้องจัดสรรงบประมาณใหพ้อเพียงกับการบรหิารงาน

โดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของ

รัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแหง่ชาต ิและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 (๒) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วง
ละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และต้องอ านวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
 (๓) จัดใหม้ีกฎหมายเพื่อจัดตัง้องค์กรเพื่อการปฏิรูป
กฎหมายที่ด าเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพฒันากฎหมาย

ของประเทศ รวมทัง้การปรับปรงุกฎหมายให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผูท้ี่ได้รับผลกระทบ

จากกฎหมายนั้นประกอบด้วย 
 (๔) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมที่ด าเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม 

 (๕) สนับสนุนการด าเนินการขององค์กรภาคเอกชนที ่
รัฐต้องจัดระบบงำนของรัฐและกระบวนกำรยุติธรรมให้อ ำนวยควำม
ยุติธรรมแก่ประชำชนอย่ำงมีประสทิธิภำพ ทั่วถึง เท่ำเทียมกัน และ
เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย  ป้องกันมิให้มีกำรแสวงหำประโยชน์จำก
ประชำชนโดยมิชอบ  รวมทั้งส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยและ
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน  โดยเฉพาะผู้
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวจัดให้มีกลไกกำร
ระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรยตุิธรรมชุมชนและกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงเลือก  และสนับสนุนให้ประชำชนและองค์กรวิชำชีพมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรยตุิธรรมและกำรช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำย 
 
 



๗๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ส่วนท่ี ๗ 

แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
สว่นที ่๗ 

แนวนโยบายดา้นเศรษฐกจิ 

 
 
 มาตรา ๘๓  รัฐต้องด ำเนินกำรใหม้ีกำรกระจำยรำยได้อย่ำง
เป็นธรรม  
 มาตรา ๘๔  รัฐต้องจัดระบบกำรถือครองที่ดินและกำรใช้ที่ดิน
อย่ำงเหมำะสม จัดหำแหล่งน้ ำเพื่อเกษตรกรรมใหเ้กษตรกรอย่ำงทั่วถึง และ
รักษำผลประโยชน์ของเกษตรกรในกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรให้
ไดร้ับผลตอบแทนสูงสดุ รวมทั้งส่งเสริมกำรรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวำงแผน
กำรเกษตรและรักษำผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร  
 มาตรา ๘๕  รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ครองระบบ
สหกรณ ์ 
 มาตรา ๘๖  รัฐต้องส่งเสริมให้ประชำกรวัยท ำงำนมีงำนท ำ 
คุ้มครองแรงงำนโดยเฉพำะแรงงำนเด็กและแรงงำนหญิง จัดระบบแรงงำน
สัมพันธ ์กำรประกันสังคม รวมทั้งค่ำตอบแทนแรงงำนให้เป็นธรรม  
 มาตรา ๘๗  รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอำศัย
กลไกตลำด ก ำกับดูแลให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค 
และป้องกันกำรผูกขำดตัดตอนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมทั้งยกเลิก
และละเว้นกำรตรำกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้อง
กับควำมจ ำเป็นทำงเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจกำรแข่งขันกับ
เอกชน เว้นแต่มีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ 
รักษำผลประโยชน์ส่วนรวม หรือกำรจัดให้มีกำรสำธำรณูปโภค 

 มาตรา ๘๓  รฐัตอ้งสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีาร
ด าเนินการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 มาตรา ๘๓๘๔  รฐัตอ้งด าเนินการใหม้ีการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรมตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกจิ ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) สนบัสนุนระบบเศรษฐกจิแบบเสรแีละเป็นธรรมโดยอาศยั
กลไกตลาด และสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื โดย
ตอ้งยกเลกิและละเวน้การตรากฎหมายและกฎเกณฑท์ีค่วบคุมธุรกจิ
ซึง่มบีทบญัญตัทิีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นทางเศรษฐกจิ และตอ้ง
ไม่ประกอบกจิการทีม่ลีกัษณะเป็นการแขง่ขนักบัเอกชน  เวน้แต่มี
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของรฐั รกัษา
ผลประโยชน์สว่นรวม หรอืการจดัใหม้สีาธารณูปโภค 
 (๒) สนบัสนุนใหม้กีารใชห้ลกัคณุธรรม จรยิธรรม และ
หลกัธรรมาภบิาล ควบคู่กบัการประกอบกจิการ 
 (๓) ควบคุมใหม้กีารรกัษาวนิยัการเงนิการคลงัเพื่อ
สนบัสนุนเสถยีรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ ปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็ภาษอีากรใหม้คีวามเป็นธรรม
และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
 (๔) จดัใหม้กีารออมเพื่อการด ารงชพีในยามชราแก่
ประชาชนและเจา้หน้าทีข่องรฐัอย่างทัว่ถงึ 
 
 

 มาตรา ๘๓๘๘  รัฐต้องส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน ำไปสู่กำร
พัฒนำในทุกระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 
 รัฐต้องส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเสรีอยำ่งเป็นธรรม ลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงควำมเปน็ธรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม  มี
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และน ำหลกัธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรประกอบ
กิจกำร  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้งค์กรภำคเอกชนเข้ำมำมี
บทบำทในทำงเศรษฐกิจท้ังในระดบัชำติและระดับท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดควำมเข้มแข็งในทำงเศรษฐกิจของประเทศ  คุ้มครอง ส่งเสริม 
และขยำยโอกำสในกำรประกอบอำชีพของประชำชน  และต้อง
ป้องกันกำรผูกขำด ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 รัฐไม่พึงประกอบกิจกำรอันมลีักษณะเป็นกำรแข่งขันกับ
เอกชน เว้นแต่มีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคง
ของรัฐ กำรรักษำประโยชนส์ำธำรณะ หรือกำรจัดใหม้ีสำธำรณูปโภค   
 รัฐต้องส่งเสริมกำรประกอบวิสำหกิจขนำดย่อมและขนำด
กลำง วิสำหกิจชุมชน และวสิำหกจิเพื่อสังคม  ส่งเสริมและสนับสนนุ
สินค้ำและบริกำรจำกภมูิปัญญำทอ้งถิ่นและภูมิปญัญำไทย  ส่งเสริม
ระบบสหกรณ์ และพัฒนำกำรท่องเที่ยวของประเทศให้มีคณุภำพ
และยั่งยืน 
 มาตรา ๘๔  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกจิ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัย
กลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดย



๗๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๕) ก ากบัใหก้ารประกอบกจิการมกีารแขง่ขนัอย่างเสรี
และเป็นธรรม ป้องกนัการผกูขาดตดัตอนไมว่่าโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้รโิภค 
 (๖) ด าเนินการใหม้กีารกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม 
คุม้ครอง สง่เสรมิและขยายโอกาสในการประกอบอาชพีของประชาชน
เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิ รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่และภูมปัิญญาไทย เพื่อใชใ้นการผลติสนิคา้ บรกิาร 
และการประกอบอาชพี 
 (๗) สง่เสรมิใหป้ระชากรวยัท างานมงีานท า คุม้ครองแรงงาน
เดก็และสตร ีจดัระบบแรงงานสมัพนัธแ์ละระบบไตรภาคทีีผู่ท้ างานมี
สทิธเิลอืกผูแ้ทนของตน จดัระบบประกนัสงัคม รวมทัง้คุม้ครองใหผู้ท้ า
งานทีม่คีุณค่าอยา่งเดยีวกนัไดร้บัค่าตอบแทน สทิธปิระโยชน์ และ
สวสัดกิารทีเ่ป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ
 (๘) คุม้ครองและรกัษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลติ
และการตลาด สง่เสรมิใหส้นิคา้เกษตรไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ  รวมทัง้
สง่เสรมิการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรปูของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรและรกัษาผลประโยชน์รว่มกนัของเกษตรกร 
 (๙) สง่เสรมิ สนบัสนุน และคุม้ครองระบบสหกรณ์ใหเ้ป็น
อสิระ และการรวมกลุ่มการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีตลอดทัง้การ
รวมกลุ่มของประชาชนเพื่อด าเนินกจิการดา้นเศรษฐกจิ 
 (๑๐) จดัใหม้สีาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานอนัจ าเป็นต่อการ
ด ารงชวีติของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของรฐั
ในทางเศรษฐกจิ และตอ้งมใิหส้าธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานอนัจ าเป็นต่อ

ต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจ

ซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และ
ต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  เว้น
แต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค 
 (๒) สนับสนุนให้มีการใชห้ลักคุณธรรม จริยธรรม และหลัก

ธรรมาภิบาล ควบคู่กับการประกอบกิจการ 

 (๓) ควบคุมใหม้ีการรักษาวินยัการเงินการคลังเพื่อ
สนับสนุนเสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสังคมของ

ประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มคีวามเป็นธรรม

และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 (๔) จัดให้มีการออมเพื่อการด ารงชีพในยามชราแก่

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง 
 (๕) ก ากับให้การประกอบกจิการมีการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม และคุ้มครองผู้บรโิภค 

 (๖) ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
คุ้มครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ

ประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิต
สินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ 
 (๗) ส่งเสริมให้ประชากรวยัท างานมีงานท า คุ้มครองแรงงาน
เด็กและสตร ีจัดระบบแรงงานสัมพนัธ์และระบบไตรภาคทีี่ผู้ท างานมี
สิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทัง้คุม้ครองให้ผู้ท า



๗๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

การด ารงชวีติของประชาชนอยู่ในความผกูขาดของเอกชนอนัอาจก่อ
ความเสยีหายแก่รฐั 
 (๑๑) การด าเนินการใดทีเ่ป็นเหตุใหโ้ครงสรา้งหรอืโครงขา่ย
ขัน้พืน้ฐานของกจิการสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานของรฐัอนัจ าเป็นต่อ
การด ารงชวีติของประชาชน หรอืเพื่อความมัน่คงของรฐัตกไปเป็น
กรรมสทิธิข์องเอกชน หรอืท าใหร้ฐัเป็นเจา้ของน้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิ
เอด็ จะกระท ามไิด ้
 (๑๒) สง่เสรมิและสนบัสนุน กจิการพาณิชยนาว ีการ
ขนสง่ทางราง รวมทัง้การด าเนินการตามระบบบรหิารจดัการ
ขนสง่ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ 
 (๑๓) สง่เสรมิและสนบัสนุนองคก์รภาคเอกชนทาง
เศรษฐกจิทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แขง็ 
 (๑๔) สง่เสรมิอุตสาหกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตร
เพื่อใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ในทางเศรษฐกจิ 
 มาตรา ๘๔ รัฐต้องจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้

ที่ดินอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งน้ าเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกร

อย่างทั่วถึง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและ

การตลาดสินค้าเกษตรให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริม

การรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา

ผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร  

 มาตรา ๘๕ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบ

สหกรณ์  

 มาตรา ๘๖ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีงานท า 

คุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบ

งานทีม่ีคุณค่าอยา่งเดยีวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

 (๘) คุ้มครองและรักษาผลประโยชนข์องเกษตรกรในการผลิต
และการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด  รวมทัง้
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผน

การเกษตรและรักษาผลประโยชน์รว่มกันของเกษตรกร 

 (๙) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ 

และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการ

รวมกลุ่มของประชาชนเพื่อด าเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ 

 (๑๐) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ

รัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจ

ก่อความเสียหายแก่รัฐ 
 (๑๑) การด าเนินการใดที่เป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่าย

ขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อ

การด ารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเป็น

กรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ

เอ็ด จะกระท ามิได้ 
 (๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนส่ง

ทางราง รวมทั้งการด าเนินการตามระบบบรหิารจัดการขนส่งทั้ง

ภายในและระหว่างประเทศ 
 (๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทาง

เศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นใหม้ีความเขม้แข็ง 



๗๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

แรงงานสัมพันธ ์การประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้

เป็นธรรม 

 มาตรา ๘๗ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดย

อาศัยกลไกตลาด ก ากับดูแลใหม้กีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่

ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และต้อง

ไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อ

ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์

ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค 

 (๑๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ในทางเศรษฐกิจ 

 

   มาตรา ๘๙  รัฐต้องด ำเนินนโยบำยกำรเงิน กำรคลัง และ
งบประมำณภำครัฐ โดยยึดหลักกำรรักษำวินัยและควำมยั่งยืน
ทำงกำรคลัง และกำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดินอย่ำงคุ้มคำ่  จัดให้มีระบบ
กำรเงินกำรคลังเพื่อสังคม  มรีะบบภำษีอำกรที่มีควำมเป็นธรรม มี
ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน และสอดคล้องกับ
กำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม  จัดสรรงบประมำณโดย
ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคทำงเพศและควำมเสมอภำคด้ำนอื่น  มีกลไก
ป้องกันกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิท่ีมุ่งสร้ำงควำมนิยมทำงกำรเมือง
ที่อำจกอ่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ประชำชนในระยะยำว  และมีกลไกตรวจสอบและเปิดเผยกำรใช้
จ่ำยเงินของรัฐที่มีประสิทธิภำพ 

 มาตรา ๘๖  รัฐต้องส่งเสริมให้ประชำกรวัยท ำงำนมีงำนท ำ 
คุ้มครองแรงงำนโดยเฉพำะแรงงำนเด็กและแรงงำนหญิง จัดระบบแรงงำน
สัมพันธ ์กำรประกันสังคม รวมทั้งค่ำตอบแทนแรงงำนให้เป็นธรรม  
 

 มาตรา ๘๓๘๔ รฐัตอ้งด าเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรมตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกจิ ดงัต่อไปนี้ 
 (๗) สง่เสรมิใหป้ระชากรวยัท างานมงีานท า คุม้ครองแรงงาน
เดก็และสตร ีจดัระบบแรงงานสมัพนัธแ์ละระบบไตรภาคทีีผู่ท้ างานมี

 มาตรา ๘๔ (๗)๙๐  รัฐต้องส่งเสริมใหป้ระชากรประชำชนวัย
ท ำงำนและแรงงำนสูงวัยมีงำนท ำที่เหมำะสม  คุม้ครองแรงงำนเด็ก 
และสตรี ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ แรงงำนซึ่งเป็นผู้ป่วยด้วยโรคต่ำง ๆ 
และแรงงำนท่ีมีปญัหำอื่นท ำนองเดียวกัน  จัดระบบแรงงำนสัมพันธ ์



๗๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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สทิธเิลอืกผูแ้ทนของตน จดัระบบประกนัสงัคม รวมทัง้คุม้ครองใหผู้ท้ า
งานทีม่คีุณค่าอยา่งเดยีวกนัไดร้บัค่าตอบแทน สทิธปิระโยชน์ และ
สวสัดกิารทีเ่ป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

และระบบไตรภาคีที่ผู้ท างานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบกำร
ประกันสังคม  รวมทั้งคุ้มครองต้องให้ผู้ท ำงำนที่มีคุณค่าอย่าง
เดียวกันได้รบัค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวสัดิกำรที่เป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

  มาตรา ๘๓๘๔ รฐัตอ้งด าเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรมตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกจิ ดงัต่อไปนี้ 
 (๑๐) จดัใหม้สีาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานอนัจ าเป็นต่อการ
ด ารงชวีติของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของรฐั
ในทางเศรษฐกจิ และตอ้งมใิหส้าธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานอนัจ าเป็นต่อ
การด ารงชวีติของประชาชนอยู่ในความผกูขาดของเอกชนอนัอาจก่อ
ความเสยีหายแก่รฐั 

 มาตรา ๘๔ (๑๐)๙๑  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
เศรษฐกจิ ดังต่อไปนีร้ัฐต้องจัดให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน 
 รัฐต้องจัดให้มสีำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนอันจ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนอันจ ำเป็น
ต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชนอยู่ในความกำรผูกขำดของเอกชน อัน
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ หรือท ำให้ประชำชนต้องรับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยเกินสมควร หรือปดิกั้นโอกำสในกำรเข้ำถึงของประชำชน 

 ส่วนท่ี ๘ 

แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรพัยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอ้ม 

สว่นที ่๘ 

แนวนโยบายดา้นทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

และสิง่แวดลอ้ม 

 มาตรา ๗๙  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมสี่วน
ร่วมในกำรสงวน บ ำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดลุ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำร
ส่งเสริม บ ำรุงรักษำ และคุม้ครองคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมหลักกำร
กำรพัฒนำท่ียั่งยืน ตลอดจนควบคมุและก ำจัดภำวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภำพอนำมัย สวัสดิภำพ และคณุภำพชีวิตของประชำชน  
 

 มาตรา ๗๙๘๕  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการสงวน บ ารงุรักษา และใช้ประโยชนจ์าก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดลุ 

รวมทัง้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมตามหลักการการพฒันาที่ยัง่ยืน ตลอดจนควบคมุและ

ก าจัดภาวะมลพิษทีม่ีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ

คุณภาพชีวติของประชาชนรฐัตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบาย
ดา้นทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม ดงัต่อไปนี้ 

 มาตรา ๘๕๙๒  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม ดังต่อไปนีท้รัพยำกร 
ธรรมชำตเิป็นสมบัติของชำติเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ  รัฐต้องบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตเิพื่อประโยชน์สูงสดุของรัฐ ประชำชน 
และชุมชน ท้ังในระดับชำติและทอ้งถิ่น  และต้องบริหำรจดักำร
สิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมและหลักกำรพัฒนำท่ี
ยั่งยืน เพือ่สร้ำงดลุยภำพระหว่ำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
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 (๑) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นิใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 
โดยใหค้ านึงถงึความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิทัง้ผนื
ดนิ ผนืน ้า วถิชีวีติของชมุชนทอ้งถิน่ และการดแูลรกัษาทรพัยากร 
ธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ และก าหนดมาตรฐานการใชท้ีด่นิอยา่ง
ยัง่ยนื โดยตอ้งใหป้ระชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากหลกัเกณฑ์
การใชท้ีด่นินัน้มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจดว้ย 
 (๒) กระจายการถอืครองทีด่นิอย่างเป็นธรรมและ
ด าเนินการใหเ้กษตรกรมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธใินทีด่นิเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอย่างทัว่ถงึโดยการปฏริปูทีด่นิหรอืวธิอีื่น  รวมทัง้
จดัหาแหล่งน ้าเพื่อใหเ้กษตรกรมนี ้าใชอ้ย่างพอเพยีงและเหมาะสม
แก่การเกษตร 
 (๓) จดัใหม้กีารวางผงัเมอืง พฒันา และด าเนินการตามผงั
เมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อประโยชน์ในการดแูล
รกัษาทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 
 (๔) จดัใหม้แีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าและทรพัยากร 
ธรรมชาตอิื่นอย่างเป็นระบบและเกดิประโยชน์ต่อสว่นรวม ทัง้ตอ้ง
ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการสงวน บ ารุงรกัษา และใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง
สมดุล 
 (๕) สง่เสรมิ บ ารุงรกัษา และคุม้ครองคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ตามหลกัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพษิที่
มผีลต่อสขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ และคุณภาพชวีติของประชาชน  
 

 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์การใชท้ี่ดินใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 
โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิทั้งผนื
ดิน ผืนน้ า วิถชีีวิตของชมุชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรพัยากร 
ธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอยา่ง
ยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์

การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย 

 (๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบ

เกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวธิีอื่น  รวมทัง้
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพยีงและ

เหมาะสมแก่การเกษตร 
 (๓) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด าเนินการตามผัง

เมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 (๔) จัดให้มแีผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลาย

ทางชวีภาพอย่างสมดุล 
 (๕) รัฐต้องส่งเสริม บ ำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนและควบคุมและ
ก ำจัดภำวะมลพิษโดยมมีำตรกำรที่มผีลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประสิทธิผล  จัดหำ
เครื่องมือและกลไกต่ำง ๆ เพื่อใหป้ระชำชน ชุมชนท้องถิ่น และ
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โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถิน่ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตอ้งมี
สว่นร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว

ทางการด าเนินงานด ำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและปลอดภยั และมี
ควำมยุติธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 รัฐต้องจัดให้มีแผนบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ ป่ำไม้ ทะเล 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และทรัพยำกรธรรมชำติอื่น และ
ด ำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำวอยำ่งเป็นระบบ ยั่งยืน และเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยใหส้อดคล้องกับหลักกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเป็นธรรม ภำวะทำงเศรษฐกจิและสังคม 
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  
 รัฐต้องจัดให้มีกำรผังเมือง กำรพัฒนำเมืองและชนบทใน
ลักษณะบรูณำกำร จดัระบบกำรใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดย
ค ำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกำรใช้กำรผังเมืองเปน็
แนวทำงและมำตรฐำนในกำรพัฒนำสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
และกำรใช้ที่ดินอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน จัดระบบกำรถือครองที่ดิน
และกำรใช้ที่ดินอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 
 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชน ชุมชนท้องถิ่น และ
องค์กรบริหำรท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำนี้ 

  มาตรา ๘๖  รฐัตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้น
วทิยาศาสตร ์ทรพัยส์นิทางปัญญา และพลงังาน ดงัต่อไปนี้ 
 (๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยั พฒันา และใช้
ประโยชน์จากพลงังานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาตแิละเป็นคุณ
ต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 

 มาตรา ๘๖ (๓)๙๓  รัฐต้องสรำ้งควำมมั่นคงทำงพลังงำน  
ก ำกับดูแลให้มีกำรประกอบกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำน
และพลังงำนทดแทนอย่ำงได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม 
และคุ้มค่ำ โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนกำรผลติและกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนทุก
ประเภทให้เต็มศักยภำพ  ส่งเสรมิและสนบัสนุนกำรวิจัย พัฒนำ และ
กำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาตแิละเป็น
คุณต่อส่ิงแวดล้อมทุกประเภทอยำ่งต่อเนื่องและเป็นระบบ  รวมทั้ง
ต้องสนับสนุนให้ประชำชน ชุมชน องค์กรบริหำรท้องถิ่น และเอกชน 



๗๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรผลิตพลังงำนเพื่อใช้เองและ
เพื่อจ ำหน่ำยด้วย 

   มาตรา ๙๔  รัฐต้องส่งเสริมวัฒนธรรมและศลิปะโดยค ำนึงถึง
วัฒนธรรมในทุกมิตเิพื่อให้เป็นรำกฐำนเอกลักษณ์ของชำติและ
ท้องถิ่น บริหำรจัดกำรวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจและสังคม และเปิดพื้นทีส่ำธำรณะส ำหรบักิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม  ท้ังนี้ โดยต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชน 
ชุมชน และองค์กรบริหำรท้องถิ่น เข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรำนี ้

   มาตรา ๙๕  รัฐต้องส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำกำรกีฬำเพื่อ
พัฒนำสุขภำพและคุณภำพชีวิตของประชำชน และต้องส่งเสรมิให้มี
กำรพัฒนำกำรกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศในทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีกำร
บริหำรจดักำรด้ำนกำรกีฬำทีเ่ป็นระบบ ทันสมัย และมมีำตรฐำน 
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

 สว่นที ่๑๐ 

แนวนโยบายดา้นการมสีว่นร่วมของประชาชน 

 

ส่วนที่ ๑๐ 

แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 มาตรา ๗๖  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรก ำหนดนโยบำย กำรตัดสินใจทำงกำรเมือง กำรวำง
แผนพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง รวมทั้งกำรตรวจสอบกำร
ใช้อ ำนำจรัฐทุกระดับ 

 มาตรา ๗๖๘๗  รฐัตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนด าเนินการ
ตามแนวนโยบายดา้นการมสีว่นร่วมของประชาชนในการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจ

รัฐทุกระดับดงัต่อไปนี้ 
 (๑) สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการก าหนดนโยบาย
และวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในระดบัชาตแิละระดบั
ทอ้งถิน่ 

ตัดออกท้ังมำตรำ 



๗๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๒) สง่เสรมิและสนบัสนุนการมสีว่นร่วมของประชาชนใน
การตดัสนิใจทางการเมอืง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกจิ และ
สงัคม รวมทัง้การจดัท าบรกิารสาธารณะ 
 (๓) สง่เสรมิและสนับสนุนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐัทุกระดบั ในรปูแบบองคก์รทางวชิาชพีหรอื
ตามสาขาอาชพีทีห่ลากหลาย หรอืรปูแบบอื่น 
 (๔) สง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามเขม้แขง็ในทางการเมอืง และ
จดัใหม้กีฎหมายจดัตัง้กองทุนพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงเพื่อ
ช่วยเหลอืการด าเนินกจิกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมทัง้สนับสนุน
การด าเนินการของกลุ่มประชาชนทีร่วมตวักนัในลกัษณะเครอืขา่ย
ทุกรปูแบบใหส้ามารถแสดงความคดิเหน็และเสนอความตอ้งการของ
ชุมชนในพืน้ที ่
 (๕) สง่เสรมิและใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนเกีย่วกบัการ
พฒันาการเมอืงและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข  รวมทัง้สง่เสรมิใหป้ระชาชนได้
ใชส้ทิธเิลอืกตัง้โดยสจุรติและเทีย่งธรรม 
 การมสีว่นร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ตอ้งค านึงถงึ
สดัสว่นของหญงิและชายทีใ่กลเ้คยีงกนั 

หมวด ๖  
รัฐสภา  

ไม่มกีารแกไ้ข หมวด ๖๓ 
รัฐสภา 

ส่วนที่ ๑  
บทท่ัวไป 

ไม่มกีารแกไ้ข ไม่มกีารแกไ้ข 

 มาตรา ๙๐  รัฐสภำประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎรและ
วุฒิสภำ  

 มาตรา ๙๐๘๘  รฐัสภาประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒสิภา  

 มาตรา ๘๘๙๖  รัฐสภำประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎรและ
วุฒิสภำ 



๘๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 รัฐสภำจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตำม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้ 
 มาตรา ๙๕  บุคคลจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและ
สมำชิกวุฒิสภำในขณะเดียวกันมไิด้ 

 รฐัสภาจะประชมุร่วมกนัหรอืแยกกนั ย่อมเป็นไปตาม
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้  
 บุคคลจะเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา
ในขณะเดยีวกนัมไิด ้

 มาตรา ๙๕ บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

สมาชิกวฒุิสภาในขณะเดียวกันมิได ้

 รัฐสภำจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตำม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้
 บุคคลพลเมืองจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิก
วุฒิสภำในขณะเดยีวกันมิได ้

 มาตรา ๙๑  ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นประธำนรัฐสภำ 
ประธำนวุฒิสภำเป็นรองประธำนรฐัสภำ  
 ในกรณีที่ไม่มีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรไม่อยู่หรือไมส่ำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีประธำนรัฐสภำได ้ให้
ประธำนวุฒิสภำท ำหน้ำท่ีประธำนรัฐสภำแทน  
 ประธำนรัฐสภำมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี้ 
และด ำเนินกิจกำรของรัฐสภำในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับ  
 ประธำนรัฐสภำและผู้ท ำหน้ำที่แทนประธำนรัฐสภำต้องวำงตน
เป็นกลำงในกำรปฏบิัติหน้ำที ่ 
 รองประธำนรัฐสภำมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมที่บัญญัตไิว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้และตำมที่ประธำนรฐัสภำมอบหมำย 

 มาตรา ๙๑๘๙  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธาน
รฐัสภา ประธานวุฒสิภาเป็นรองประธานรฐัสภา  
 ในกรณีทีไ่มม่ปีระธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรไม่อยูห่รอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานรฐัสภาได้ 
ใหป้ระธานวฒุสิภาท าหน้าทีป่ระธานรฐัสภาแทน  

 ประธานรฐัสภามอี านาจหน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้น
รฐัธรรมนูญนี้ และด าเนินกจิการของรฐัสภาในกรณีประชมุร่วมกนั
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  

 ประธานรฐัสภาและผูท้ าหน้าทีแ่ทนประธานรฐัสภาตอ้งวาง
ตนเป็นกลางในการปฏบิตัหิน้าที ่ 
 รองประธานรฐัสภามอี านาจหน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้น
รฐัธรรมนูญนี้ และตามทีป่ระธานรฐัสภามอบหมาย 

 มาตรา ๘๙๙๗  ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นประธำน
รัฐสภำ ประธำนวุฒิสภำเป็นรองประธำนรัฐสภำ 
 ในกรณีที่ไม่มีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรไม่อยู่หรือไมส่ำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีประธำนรัฐสภำได้ ให้
ประธำนวุฒิสภำท ำหน้ำท่ีประธำนรัฐสภำแทน  ในกรณีที่ไมม่ีทั้ง
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำนวุฒิสภำ หรือทั้งประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรและประธำนวุฒิสภำไม่อยู่หรือไมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่
ได้ ให้รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือรองประธำนวุฒสิภำท ำ
หน้ำท่ีประธำนรัฐสภำแทน ตำมล ำดับ 
 ประธำนรัฐสภำมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี้
และด ำเนินกิจกำรของรัฐสภำในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับ 
 ประธำนรัฐสภำและผู้ท ำหน้ำที่แทนประธำนรัฐสภำต้องวำง
ตนเป็นกลำงในการปฏิบตัิหน้าทีท่ำงกำรเมือง   
 รองประธำนรัฐสภำมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมที่บัญญัตไิว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ และตำมที่ประธำนรฐัสภำมอบหมำย 

 มาตรา ๙๒  ร่ำงพระรำชบัญญตัิหรือร่ำงพระรำชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูจะตรำขึ้นเปน็กฎหมำยได้ก็แต่โดยค ำแนะน ำและ
ยินยอมของรัฐสภำ 

 มาตรา ๙๒๙๐  ร่างพระราชบญัญตัหิรือประกอบ
รฐัธรรมนูญและร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึน้
เป็นกฎหมายไดก้แ็ต่โดยค าแนะน าและยนิยอมของรฐัสภา และ

 มาตรา ๙๐๙๘  ร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูและ
ร่ำงพระรำชบญัญัตจิะตรำขึ้นเป็นกฎหมำยได้ก็แต่โดยค ำแนะน ำและ
ยินยอมของรัฐสภำ และเมื่อพระมหำกษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมำภิไธย



๘๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

เมื่อพระมหากษตัรยิไ์ดท้รงลงพระปรมาภไิธยหรอืถอืเสมอืนว่าได้
ทรงลงพระปรมาภไิธยตามรฐัธรรมนูญนี้แลว้ ใหป้ระกาศในราช
กจิจานุเบกษาเพื่อใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายต่อไป 

หรือถือเสมือนว่ำได้ทรงลงพระปรมำภิไธยตำมรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมำยต่อไป 

 มาตรา ๙๖  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่
ละสภำ มีสิทธิเข้ำช่ือร้องต่อประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิกว่ำสมำชิก
ภำพของสมำชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภำนั้นสิ้นสุดลงตำมมำตรำ ๑๑๘ (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือมำตรำ ๑๓๓ (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) แล้วแต่กรณี และให้ประธำนแห่งสภำที่ได้รับค ำ
ร้องส่งค ำร้องนั้นไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของ
สมำชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่  
 เมื่อศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยแล้ว ให้ศำลรัฐธรรมนูญแจ้ง
ค ำวินิจฉัยนั้นไปยังประธำนแห่งสภำที่ไดร้ับค ำร้องตำมวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๙๖๙๑  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของ
แต่ละสภา มสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งต่อประธานแหง่สภาทีต่นเป็นสมาชกิว่า
สมาชกิภาพของสมาชกิคนใดคนหนึ่งแห่งสภานัน้สิน้สดุลงตามมาตรา 
๑๑๘๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙๑๐) หรอื (๑๑) หรือ (๑๒) หรอื
มาตรา ๑๓๓๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรอื (๑๐๘) แลว้แต่กรณี และ
ใหป้ระธานแห่งสภาทีไ่ดร้บัค ารอ้งสง่ค ารอ้งนัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนูญ
เพื่อวนิิจฉยัว่าสมาชกิภาพของสมาชกิผูน้ัน้สิน้สดุลงหรอืไม่  
 เมื่อศาลรฐัธรรมนูญมคี าวนิจิฉยัแลว้ ใหศ้าลรฐัธรรมนูญ
แจง้ค าวนิิจฉยันัน้ไปยงัประธานแห่งสภาทีไ่ดร้บัค ารอ้งตามวรรค
หนึ่ง 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็ว่าสมาชกิภาพของ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาคนใดคนหนึ่งมเีหตุสิน้สดุ
ลงตามวรรคหนึ่ง ใหส้ง่เรื่องไปยงัประธานแหง่สภาทีผู่น้ัน้เป็นสมาชกิ 

และใหป้ระธานแห่งสภานัน้สง่เรื่องไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพื่อวนิิจฉยั
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 มาตรา ๙๑๙๙  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ีอยู่
ของแต่ละสภำ มีสิทธเิข้ำช่ือร้องต่อประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชกิ
ว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภำนั้นสิ้นสุดลงตำม
มำตรำ ๑๐๖๑๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) หรอื 
(๑๒) หรือมำตรำ ๑๑๙๑๒๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) หรือ (๙) 
แล้วแต่กรณี และให้ประธำนแห่งสภำที่ไดร้ับค ำร้องส่งค ำร้องนั้นไป
ยังศำลรัฐธรรมนญูเพื่อวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกผู้นั้นสิ้นสดุ
ลงหรือไม ่
 เมื่อศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยแล้ว ให้ศำลรัฐธรรมนูญแจ้ง
ค ำวินิจฉัยนั้นไปยังประธำนแห่งสภำที่ไดร้ับค ำร้องตำมวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นว่ำสมำชิกภำพของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำคนใดคนหนึ่งมเีหตุ
สิ้นสุดลงตำมวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธำนแห่งสภำทีผู่้นั้นเป็น
สมำชิก และให้ประธำนแห่งสภำนัน้ส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนญูเพื่อ
วินิจฉัยตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

   มาตรา ๑๐๐  ในกรณีที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มี
อยู่ของแต่ละสภำ เห็นว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ
ผู้ใดกระท ำกำรหรือมีพฤติกำรณ์อนัเป็นกำรเสื่อมเสียแก่เกยีรตศิักดิ์
ของกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ ให้มีสิทธิ



๘๒ 
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

เข้ำช่ือร้องขอต่อประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิก เพื่อให้สภำผู้แทน 
รำษฎรหรือวุฒิสภำมีมติให้สมำชิกผู้นั้นพ้นจำกสมำชิกภำพได ้
 มติของสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำใหส้มำชิกพ้นจำก
สมำชิกภำพตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดของแตล่ะสภำ 

 มาตรา ๙๗  กำรออกจำกต ำแหน่งของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือสมำชิกวุฒิสภำภำยหลังวันที่สมำชิกภำพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง 
ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจกำรที่สมำชิกผู้นั้นได้กระท ำไปในหน้ำที่
สมำชิก รวมทั้งกำรได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทน
อย่ำงอื่นก่อนที่สมำชิกผู้นั้นออกจำกต ำแหน่ง หรือก่อนที่ประธำนแห่ง
สภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิกได้รับแจ้งค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่
กรณี เว้นแต่ในกรณีที่ออกจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุที่ผู้นั้นได้รับเลือกตั้ง
มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ ให้คืนเงินประจ ำต ำแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นที่ผู้นั้นได้รับมำเนื่องจำกกำรด ำรง
ต ำแหน่งดังกล่ำว 

 มาตรา ๙๗๙๒  การออกจากต าแหน่งของสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาภายหลงัวนัทีส่มาชกิภาพสิน้สดุลง หรอื
วนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคี าวนิิจฉยัวา่สมาชกิภาพของสมาชกิคนใดคน
หนึ่งสิน้สดุลง ย่อมไม่กระทบกระเทอืนกจิการทีส่มาชกิผูน้ัน้ไดก้ระท า
ไปในหน้าทีส่มาชกิ รวมทัง้การไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งหรอืประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นก่อนทีส่มาชกิผูน้ัน้ออกจากต าแหน่ง หรอืก่อนที่
ประธานแห่งสภาทีผู่น้ัน้เป็นสมาชกิไดร้บัแจง้ค าวนิจิฉยัของศาล
รฐัธรรมนูญ แลว้แต่กรณี เวน้แต่ในกรณีทีอ่อกจากต าแหน่งเพราะเหตุ
ทีผู่น้ัน้ไดร้บัเลอืกตัง้หรอืสรรหามาโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา ใหค้นืเงนิประจ าต าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทีผู่น้ัน้ไดร้บัมาเนื่องจากการด ารงต าแหน่ง
ดงักล่าว 

 มาตรา ๙๒๑๐๑  กำรออกจำกต ำแหน่งของสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำภำยหลังวันท่ีสมำชิกภำพสิ้นสุดลง 
หรือวันท่ีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกคนใด
คนหนึ่งสิ้นสุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจกำรทีส่มำชิกผู้นั้นได้
กระท ำไปในหน้ำท่ีสมำชิก รวมทั้งกำรไดร้ับเงินประจ ำต ำแหน่งหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นก่อนท่ีสมำชิกผู้นั้นออกจำกต ำแหน่ง 
หรือก่อนที่ประธำนแห่งสภำที่ผู้นัน้เป็นสมำชิกได้รับแจ้งค ำวินิจฉัย
ของศำลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่ออกจำกต ำแหน่ง
เพรำะเหตุที่ผู้นั้นไดร้ับเลือกตั้งหรอืสรรหาได้รับเลือกมำโดยไม่ชอบ
ด้วยพระรำชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ ให้คืนเงิน
ประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนท่ีผู้นั้นได้รับมำ
เนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว 

   มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่รัฐธรรมนญูนี้บัญญตัิให้ด ำเนินกำร
ตรำพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติ หรือกฎ 
หรือด ำเนินกำรใดเพื่อให้กำรเป็นไปตำมรัฐธรรมนญู แตผู่้มีหน้ำที่
เสนอหรือผู้มีหน้ำที่พิจำรณำกฎหมำยหรือกฎหรือกระท ำกำรดังกลำ่ว
ไม่ด ำเนินกำรหรือไม่กระท ำกำรภำยในเวลำที่รัฐธรรมนญูก ำหนด 
หรือภำยในเวลำอันสมควรในกรณทีี่รัฐธรรมนญูไม่ได้ก ำหนดเวลำไว้ 
ท ำให้กำรปฏิบัติกำรตำมรัฐธรรมนญูนี้ไม่บังเกดิผล ให้ถือว่ำคณะ 
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

รัฐมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิก
วุฒิสภำผูม้ีหน้ำท่ีเสนอหรือผู้มีหนำ้ที่พิจำรณำกฎหมำยหรือกฎหรือมี
หน้ำท่ีกระท ำกำรนั้น ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  และในกรณีที่เกดิ
ควำมเสยีหำยขึ้น ผูเ้สยีหำยย่อมฟ้องรัฐให้รับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยได้ 

ส่วนที่ ๒  
สภาผู้แทนราษฎร  

ไม่มกีารแกไ้ข ไม่มกีารแกไ้ข 

 มาตรา ๙๘   สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนห้ำ
ร้อยคน โดยเป็นสมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยช่ือตำมมำตรำ 
๙๙ จ ำนวนหนึ่งร้อยคน และสมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๐๒ จ ำนวนสี่ร้อยคน  
 ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำงลงไม่ว่ำด้วย
เหตุใด และยังมไิด้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรขึ้นแทน
ต ำแหน่งท่ีว่ำง ให้สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรเท่ำที่มีอยู ่ 
 มาตรา ๑๐๑  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๑๙ (๑) ในกรณีที่มีเหตุ
ใด ๆ ท ำให้ในระหว่ำงอำยุของสภำผู้แทนรำษฎรมสีมำชิกซึ่งได้รับ
เลือกตั้งจำกกำรเลือกตั้งแบบบัญชรีำยชื่อมีจ ำนวนไม่ถึงหนึ่งร้อยคน 
ให้สมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อประกอบด้วยสมำชิก
เท่ำที่มีอยู ่ 
 มาตรา ๑๑๒  ภำยใต้บังคบับทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญูนี ้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้เปน็ไปตำม
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และสมำชิกวุฒิสภำ 

 มาตรา ๙๘๙๓  สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชกิ
จ านวนหา้รอ้ยคน โดยเป็นสมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบ
บัญชีรายชื่อตามมาตรา ๙๙แบ่งเขตเลอืกตัง้จ านวนหนึ่งร้อยสาม
รอ้ยเจด็สบิหา้คน และสมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขต
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒บญัชรีายชื่อจ านวนส่ีร้อยหนึ่งรอ้ยยีส่บิ
หา้คน  

 การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใหใ้ชว้ธิอีอกเสยีง
ลงคะแนนโดยตรงและลบั  โดยใหใ้ชบ้ตัรเลอืกตัง้สมาชกิสภา 
ผูแ้ทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ 

 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิ
วุฒสิภา 
 ในกรณีทีต่ าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรว่างลงไม่ว่า
ดว้ยเหตุใด และยงัมไิดไ้มม่กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ขึน้แทนต าแหน่งทีว่่าง ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ย
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเท่าทีม่อียู่ 
 

 มาตรา ๙๓๑๐๓  สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชิก
จ ำนวนห้าร้อยไม่น้อยกว่ำสี่ร้อยหำ้สิบคนแตไ่ม่เกินสี่ร้อยเจ็ดสิบคน 
โดยเป็นสมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ ำนวน
สามร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อยห้ำสิบคน และสมำชิกซึ่งมำจำกกำร
เลือกตั้งแบบบัญชรีำยชื่อจ ำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไม่น้อยกว่ำสอง
ร้อยคนแตไ่ม่เกินสองร้อยยีส่ิบคน 
 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้ใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแต่ละแบบละหนึ่งใบแยกกันโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอ่ืน 
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรการเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบสัดส่วนผสมระหว่ำงแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบญัชีรำยชื่อ 
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรไดม้ำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 
 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ ท ำให้กำรเลือกตั้งท่ัวไปครั้งใดมี
จ ำนวนสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรไม่ถึงสี่ร้อยห้ำสิบคน  ถ้ำสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรที่มีอยู่นั้นมีจ ำนวนไมน่้อยกว่ำร้อยละเก้ำสบิของจ ำนวน
สี่ร้อยห้ำสิบคน ให้ถือว่ำสมำชิกจ ำนวนนั้นประกอบเป็นสภำผู้แทน 
รำษฎร  แตต่้องด ำเนินกำรให้มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรครบตำม
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีทีม่เีหตุใด ๆ ท าให้
ในระหว่างอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรมสีมาชกิซึง่ไดร้บัการ
เลอืกตัง้แบบบญัชรีายชื่อมจี านวนไม่ถงึหนึ่งรอ้ยยีส่บิหา้คน ให้
สมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชื่อประกอบดว้ย
สมาชกิเท่าทีม่อียู ่
 ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ใด ๆ ท าใหก้ารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ใดมี
จ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไม่ถงึหา้รอ้ยคน แต่มจี านวนไม่น้อย
กว่ารอ้ยละเกา้สบิหา้ของจ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทัง้หมด  
ใหถ้อืว่าสมาชกิจ านวนนัน้ประกอบเป็นสภาผูแ้ทนราษฎร แต่ตอ้ง
ด าเนินการใหม้สีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใหค้รบตามจ านวนทีบ่ญัญตัิ
ไวใ้นรฐัธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั และใหอ้ยู่ในต าแหน่ง
ไดเ้พยีงเท่าอายุของสภาผูแ้ทนราษฎรทีเ่หลอือยู่ 
 
 (มาตรา ๙๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) พุทธศกัราช 
๒๕๕๔) 
 
 มาตรา ๑๐๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๙ (๑) ในกรณีทีม่ีเหตุ
ใด ๆ ท าใหใ้นระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งได้รับ
เลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบบญัชีรายชื่อมจี านวนไม่ถงึหนึ่งร้อย

คน ให้สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบดว้ย
สมาชิกเท่าทีม่ีอยู ่ 
 มาตรา ๑๑๒ ภายใตบ้ังคับบทบญัญัตแิหง่รัฐธรรมนูญนี ้

หลักเกณฑ์และวธิีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้เป็นไป

จ ำนวนที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ภำยในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันท่ีมีเหตุกำรณด์ังกล่ำว  และใหส้มำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทีไ่ดม้ำใน
ภำยหลังนี้ อยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร 
 ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำงลงไม่ว่ำด้วย
เหตุใด อันท ำให้จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งมีจ ำนวนน้อยกว่ำท่ีก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และยังไม่มีกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรขึ้นแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้สภำ
ผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเท่ำท่ีมีอยู ่
 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่มเีหตุใด ๆ ท ำให้ใน
ระหว่ำงอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร มีสมำชิกซึ่งได้รับกำรเลือกตั้ง
แบบบัญชีรำยชื่อมีจ ำนวนไม่ถึงหนึง่ร้อยยี่สิบห้าสองร้อยคน ให้
สมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อประกอบด้วยสมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎรเท่ำที่มีอยู ่
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ท าใหก้ารเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมี

จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงห้าร้อยคน แต่มีจ านวนไม่

น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งหมด  ให้ถือว่าสมาชิกจ านวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎร 

แต่ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ านวน

ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้อยู่ใน

ต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา ๑๐๒  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งมำจำก
กำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มสีิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละหนึ่งคน  
 กำรค ำนวณเกณฑ์จ ำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคน ให้ค ำนวณ
จำกจ ำนวนรำษฎรทั้งประเทศตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่ประกำศ
ในปีสุดท้ำยก่อนปีท่ีมีกำรเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรสี่ร้อยคน  
 จ ำนวนสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรที่แต่ละจังหวดัจะพึงม ีให้น ำ
จ ำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคนท่ีค ำนวณได้ตำมวรรคสองมำเฉลี่ย
จ ำนวนรำษฎรในจังหวัดนั้น จังหวัดใดมีรำษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ ำนวน
รำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคนตำมวรรคสอง ให้มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน จังหวัดใดมีรำษฎรเกินเกณฑ์จ ำนวนรำษฎร
ต่อสมำชิกหนึ่งคน ให้มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึน้
อีกหนึ่งคนทุกจ ำนวนรำษฎรที่ถึงเกณฑ์จ ำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่ง
คน  
 เมื่อได้จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของแต่ละจังหวดัตำมวรรค
สำมแล้ว ถ้ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรยังไมค่รบสีร่้อยคน จังหวัดใดมี
เศษที่เหลือจำกกำรค ำนวณตำมวรรคสำมมำกทีสุ่ด ให้จังหวัดนั้นมสีมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎรเพิ่มขึน้อีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ตำมวิธีกำรดังกล่ำวแก่จังหวดัที่มีเศษที่เหลือจำกกำรค ำนวณตำมวรรคสำม
ในล ำดบัรองลงมำตำมล ำดับจนครบจ ำนวนสีร่้อยคน 
 มาตรา ๑๐๓  จังหวัดใดมกีำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้
ไมเ่กินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไดเ้กินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวดัออกเปน็

 มาตรา ๑๐๒๙๔  การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบแบง่เขตเลอืกตัง้ ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไดเ้ขตละหนึ่งคน 
 การค านวณเกณฑจ์ านวนราษฎรต่อสมาชกิหนึ่งคน ให้
ค านวณจากจ านวนราษฎรทัง้ประเทศตามหลกัฐานการทะเบยีน
ราษฎรทีป่ระกาศในปีสดุทา้ยก่อนปีทีม่กีารเลอืกตัง้เฉลีย่ดว้ย
จ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรส่ีร้อยสามรอ้ยเจด็สบิหา้คน 
 จ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีแ่ต่ละจงัหวดัจะพงึม ีให้
น าจ านวนราษฎรต่อสมาชกิหนึ่งคนทีค่ านวณไดต้ามวรรคสองมา
เฉลีย่จ านวนราษฎรในจงัหวดันัน้ จงัหวดัใดมรีาษฎรไม่ถงึเกณฑ์
จ านวนราษฎรต่อสมาชกิหนึ่งคนตามวรรคสอง ใหม้สีมาชกิสภา 
ผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดันัน้ไดห้นึ่งคน จงัหวดัใดมรีาษฎรเกนิ
เกณฑจ์ านวนราษฎรต่อสมาชกิหนึ่งคน ใหม้สีมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรในจงัหวดันัน้เพิม่ขึน้อกีหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรทีถ่งึ
เกณฑจ์ านวนราษฎรต่อสมาชกิหนึ่งคน  
 เมื่อไดจ้ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของแต่ละจงัหวดัตาม
วรรคสามแลว้ ถา้จ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรยงัไม่ครบส่ีร้อยสาม
รอ้ยเจด็สบิหา้คน จงัหวดัใดมเีศษทีเ่หลอืจากการค านวณตามวรรค
สามมากทีส่ดุ ใหจ้งัหวดันัน้มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเพิม่ขึน้อกีหนึ่ง
คน และใหเ้พิม่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามวธิกีารดงักล่าวแก่จงัหวดั
ทีม่เีศษทีเ่หลอืจากการค านวณตามวรรคสามในล าดบัรองลงมาตาม 
ล าดบัจนครบจ านวนส่ีร้อยสามรอ้ยเจด็สบิหา้คน 

 มาตรา ๙๔๑๐๔  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งมำ
จำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มัครรับเลือกตั้งได้เขตละหนึ่งคน 
 กำรค ำนวณเกณฑ์จ ำนวนรำษฎรตอ่สมำชิกหนึ่งคน ให้ค ำนวณ
จากโดยกำรน ำจ ำนวนรำษฎรทั้งประเทศตำมหลักฐำนกำรทะเบียน
รำษฎรที่ประกำศในปสีุดท้ำยก่อนปีท่ีมีกำรเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสามร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อยห้ำสิบคน   
 กำรค ำนวณจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่แตล่ะจังหวดัจะ
พึงมี ให้ค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคนท่ีค ำนวณ
ได้ตำมวรรคสอง มำเฉลี่ยจ ำนวนรำษฎรในจังหวัดนั้น  จังหวัดใดมี
รำษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ ำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคนตำมวรรคสอง ให้
มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน  จังหวัดใดมี
รำษฎรเกินเกณฑ์จ ำนวนรำษฎรตอ่สมำชิกหนึ่งคน ให้มีสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ ำนวนรำษฎรที่ถึง
เกณฑ์จ ำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึง่คน 
 เมื่อไดจ้ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของแต่ละจังหวัดตำม
วรรคสำมแล้ว ถ้ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรยังไม่ครบสามร้อย
เจ็ดสิบห้าสองร้อยห้ำสิบคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจำกกำรค ำนวณ
ตำมวรรคสำมมำกท่ีสุด ให้จังหวัดนั้นมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  และให้เพิ่มสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวแก่จังหวัดที่มีเศษท่ีเหลือจำกกำรค ำนวณตำมวรรคสำมใน
ล ำดับรองลงมำตำมล ำดับจนครบจ ำนวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อย
ห้ำสิบคน 



๘๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

เขตเลือกตั้งมีจ ำนวนเท่ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พึงม ีโดยจัดให้
แต่ละเขตเลือกตั้งมีจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหนึ่งคน  
 จังหวัดใดมีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งมำกกว่ำหนึ่งเขต ต้องแบ่ง
พื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตใหต้ิดต่อกัน และต้องให้จ ำนวนรำษฎร
ในแต่ละเขตใกล้เคยีงกัน  
 มาตรา ๑๐๔  ในกำรเลือกตั้งทั่วไป ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรำยช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคกำรเมือง
จัดท ำขึ้นเพียงบัญชีเดียว และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน  
 ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทนต ำแหน่งสมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งว่ำงลง
ตำมมำตรำ ๑๑๙ (๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนัน้
ได้หนึ่งคน  
 กำรเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้ด ำเนินกำรนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้ง
รวมกันและประกำศผลกำรนับคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งนี้ ณ สถำนที่แห่งใด
แห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตำมที่คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งก ำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเฉพำะท้องที่ คณะ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้งจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตำมที่บัญญัติใน
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ  
 กำรนับคะแนนและกำรประกำศคะแนนท่ีบัญชีรำยชื่อแตล่ะ
บัญชีไดร้ับในแต่ละเขตเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๐๓ ให้น ำบทบัญญัติ
วรรคสีม่ำใช้บังคับโดยอนโุลม 

 จงัหวดัใดมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไดไ้ม่
เกนิหนึ่งคน ใหถ้อืเขตจงัหวดัเป็นเขตเลอืกตัง้ และจงัหวดัใดมกีาร
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไดเ้กนิหนึ่งคน ใหแ้บง่เขต
จงัหวดัออกเป็นเขตเลอืกตัง้มจี านวนเท่าจ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรทีพ่งึม ีโดยจดัใหแ้ต่ละเขตเลอืกตัง้มจี านวนสมาชกิสภา 
ผูแ้ทนราษฎรหนึ่งคน และในกรณีทีจ่งัหวดัใดมกีารแบ่งเขต
เลอืกตัง้มากกว่าหนึ่งเขต ตอ้งแบ่งพืน้ทีข่องเขตเลอืกตัง้แต่ละเขต
ใหต้ดิต่อกนั และตอ้งใหจ้ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกลเ้คยีงกนั 
 ใหด้ าเนินการนบัคะแนนทีห่น่วยเลอืกตัง้ และใหส้ง่ผลการ
นบัคะแนนของหน่วยเลอืกตัง้นัน้ไปรวมทีเ่ขตเลอืกตัง้ เพื่อนบั
คะแนนรวม แลว้ใหป้ระกาศผลการนบัคะแนนโดยเปิดเผย ณ 
สถานทีแ่หง่ใดแห่งหนึ่งแต่เพยีงแห่งเดยีวในเขตเลอืกตัง้นัน้ตามที่
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด  เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวาม
จ าเป็นเฉพาะทอ้งที ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะก าหนดใหน้บั
คะแนน รวมผลการนบัคะแนน และประกาศผลการนบัคะแนนเป็น
อย่างอื่นกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา 
 

 

 (มาตรา ๙๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) พุทธศกัราช 
๒๕๕๔) 
 

 จังหวัดใดมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้ไม่เกินหน่ึง
คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง  และจังหวัดใดมีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไดเ้กินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็น
เขตเลือกตั้งมีจ ำนวนเท่ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พึงมีได้ใน
จังหวัดนั้น โดยจดัให้แตล่ะเขตเลือกตั้งมีจ ำนวนสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรหนึ่งคน  และในกรณีที่จังหวัดใดมีกำรแบ่งเขตเลือกตัง้
มำกกว่ำหน่ึงเขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแตล่ะเขตให้ตดิต่อกัน 
และต้องให้จ ำนวนรำษฎรในแตล่ะเขตใกล้เคยีงกัน 
 ให้ด าเนินการนับคะแนนที่หนว่ยเลือกตั้ง และให้ส่งผลการ

นับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนัน้ไปรวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อนับ

คะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย ณ 

สถานที่แหง่ใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ก าหนด  เว้นแต่เป็นกรณีทีม่ี

ความจ าเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนด 

ให้นับคะแนน รวมผลการนับคะแนน และประกาศผลการนับ

คะแนนเป็นอย่างอื่นก็ได้  ทั้งนี้ ตามทีบ่ัญญตัิไวใ้นพระราช 

บัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 



๘๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๐๓  จังหวัดใดมกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ได้ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจงัหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมกีาร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัด
ออกเป็นเขตเลือกตัง้มจี านวนเท่าจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่พงึ

ม ีโดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมจี านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หนึ่งคน  
 จังหวัดใดมีการแบง่เขตเลือกตัง้มากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่ง
พื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้จ านวน

ราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 
 มาตรา ๑๐๔  ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรบัเลือกตั้งที่
พรรคการเมืองจัดท าขึ้นเพยีงบญัชีเดียว และมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบง่เขตเลือกตัง้ในเขต

เลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน  
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ซึ่งว่างลงตามมาตรา ๑๑๙ (๒) ใหผู้้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน  
 การเลือกตั้ง ให้ใช้วธิีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการนับคะแนนทุกหน่วย
เลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งนี้ ณ 
สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็น



๘๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

เฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 การนับคะแนนและการประกาศคะแนนที่บญัชีรายชื่อแต่

ละบัญชีได้รับในแต่ละเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ ให้ น า
บทบัญญัติวรรคส่ีมาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๙๙  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี
รำยช่ือ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรำยช่ือ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคกำรเมืองจัดท ำขึ้น โดยให้เลือกบัญชีรำยช่ือใด
บัญชีรำยช่ือหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง  
 บัญชีรำยชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่ง ให้พรรค
กำรเมืองจัดท ำขึ้นพรรคกำรเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชลีะหนึ่งรอ้ย
คน และให้ยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับ
เลือกตั้งสมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
 รำยชื่อของบุคคลในบัญชีรำยชื่อตำมวรรคหนึ่งจะต้อง  
 (๑) ประกอบด้วยรำยชื่อผูส้มัครรบัเลือกตั้งจำกภูมิภำคต่ำง ๆ 
อย่ำงเป็นธรรม  
 (๒) ไม่ซ้ ำกับรำยชื่อในบัญชีท่ีพรรคกำรเมืองอื่นจัดท ำขึ้น และ
ไม่ซ้ ำกับรำยชื่อของผู้สมคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตำม
มำตรำ ๑๐๒ และ  
 (๓) จัดท ำรำยชื่อเรียงตำมล ำดับหมำยเลข 

 มาตรา ๙๙๙๕  การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบบญัชรีายชื่อ ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
เลอืกบญัชรีายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีพ่รรคการเมอืงจดัท าขึน้ 
โดยใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกบญัชรีายชื่อ
ใดบญัชรีายชื่อหนึ่งเพยีงบญัชเีดยีว และใหถ้อืเขตประเทศเป็นเขต
เลอืกตัง้ 
 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พรรค
การเมืองจัดท าขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชีละหนึ่ง

ร้อยคน และให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
 รายชื่อของบุคคลในบญัชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะต้อง  
 (๑) ประกอบด้วยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภมูิภาค
ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม  
 (๒) ไม่ซ้ ากับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่นจัดท าขึ้น 
และไม่ซ้ ากับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ตามมาตรา ๑๐๒ และ  
 (๓) จัดท ารายชื่อเรียงตามล าดับหมายเลข  
 

 มาตรา ๙๕๑๐๕  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ
บัญชีรำยชื่อ ให้ผู้มสีิทธิเลือกตั้งมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชี
รำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองจัดท ำ
ขึ้น โดยให้ผู้มสีิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบญัชี
รำยชื่อใดบัญชีรำยชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศ
เป็นเขตอำจระบุด้วยวำ่ต้องกำรให้ผู้ใดที่มีชื่อในบัญชีน้ันหนึ่งคน
ได้รับเลอืกตัง้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
 ในกรณีที่บัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองใด
ได้คะแนนเป็นสดัส่วนท่ีท ำให้ได้รบักำรจัดสรรสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ให้ด ำเนินกำรจัดสรรให้พรรคกำรเมืองหรือกลุม่กำรเมืองนั้น
เป็นจ ำนวนตำมสัดส่วนน้ัน โดยใหผู้้มีชื่อในบัญชีรำยชื่อท่ีประชำชน
เลือกซึ่งไดร้ับคะแนนมำกที่สดุเรยีงไปตำมล ำดับ เป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้ง  
และให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศรำยชื่อตำมบญัชีรำยชื่อที่
ได้มีกำรเรียงล ำดับแล้วของพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้น  
ทั้งนี้ ตำมพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (มาตรา ๙๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) พุทธศกัราช 
๒๕๕๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๙๙  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี
รำยช่ือ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรำยช่ือ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคกำรเมืองจัดท ำขึ้น โดยให้เลือกบัญชีรำยช่ือใด
บัญชีรำยช่ือหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง  
 บัญชีรำยชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่ง ให้พรรค
กำรเมืองจัดท ำขึ้นพรรคกำรเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชลีะหนึ่งรอ้ย
คน และให้ยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับ
เลือกตั้งสมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  

 มาตรา ๙๖  บญัชรีายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตามมาตรา 
๙๕ ใหพ้รรคการเมอืงจดัท าขึน้พรรคการเมอืงละหนึ่งบญัช ีไม่เกนิ
บญัชลีะหนึ่งรอ้ยยีส่บิหา้คน และใหย้ื่นต่อคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ก่อนวนัเปิดสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้
แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 
 บญัชรีายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืงใดทีไ่ด้
ยื่นไวแ้ลว้ ถา้ปรากฏว่าก่อนหรอืในวนัเลอืกตัง้มเีหตุไม่ว่าดว้ย
ประการใดทีม่ผีลท าใหบ้ญัชรีายชื่อของพรรคการเมอืงนัน้มจี านวน
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชื่อไม่ครบตามจ านวนทีพ่รรค
การเมอืงนัน้ไดย้ื่นไว ้ใหถ้อืว่าบญัชรีายชื่อของพรรคการเมอืงนัน้มี
จ านวนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชื่อเท่าทีม่อียู่ และในกรณี
นี้ใหถ้อืว่าสภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรเท่าทีม่อียู ่
 มาตรา ๙๙๙๗  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบญัชีรายชื่อ ให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกการจดัท าบญัชรีายชื่อผูร้บัสมคัรรบัเลอืกตัง้ที่ของพรรค
การเมอืงจัดท าขึ้น โดยให้เลือกบญัชีรายชื่อใดบญัชีรายชื่อหนึ่ง
เพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตส าหรบัการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชื่อ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 บัญชีรายชื่อผู้สมคัรรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พรรค
การเมืองจัดท าขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชีละหนึง่

 มาตรา ๙๖๑๐๖  บัญชีรายชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้งตาม
มาตรา ๙๕ ให้พรรคการเมืองจัดท าขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่ง
บัญช ีไม่เกินบัญชีละหนึ่งร้อยยีสิ่บห้าคน และให้ยื่นต่อคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเปดิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึง่มา

จากการเลือกตั้งแบบแบง่เขตเลอืกตั้งกำรก ำหนดเขตเลือกตั้ง
ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบญัชีรำยชื่อ ให้
จัดแบ่งพ้ืนท่ีประเทศออกเป็นหกภำค และให้แตล่ะภำคเป็นเขต
เลือกตั้ง 
 บัญชีรายชื่อผู้สมคัรรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใดที่ได้

ยื่นไว้แล้ว ถ้าปรากฏว่าก่อนหรอืในวันเลือกตั้งมีเหตุไม่ว่าดว้ย
ประการใดที่มผีลท าให้บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมี

จ านวนผู้สมัครรบัเลือกตั้งแบบบญัชีรายชื่อไม่ครบตามจ านวนที่

พรรคการเมืองนั้นได้ยื่นไว ้ใหถ้อืว่าบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้นมจี านวนผู้สมัครรบัเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มี

อยู่ และในกรณีนี้ให้ถือว่าสภาผูแ้ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชกิ 

สภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่กำรจัดแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นภำค ในแต่ละ
ภำคต้องจัดให้พื้นทีข่องจังหวัดทั้งจังหวัดอยู่ในภำคเดียวกัน จังหวัดที่
มีพื้นที่ติดต่อกันอยู่ในภำคเดียวกัน และในทุกภำคต้องมีจ ำนวน
รำษฎรตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่ประกำศในปีสดุท้ำยก่อนปี
ที่มีกำรเลือกตั้ง โดยไม่จ ำต้องมีจ ำนวนใกล้เคียงกัน 
 กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อ จ ำนวนรำยช่ือท่ีต้องมีในแต่ละบัญชี 
กำรยื่นบัญชีรำยชื่อ และกำรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตำมพระรำช 



๙๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 รำยชื่อของบุคคลในบัญชีรำยชื่อตำมวรรคหนึ่งจะต้อง  
 (๑) ประกอบด้วยรำยชื่อผูส้มัครรบัเลือกตั้งจำกภูมิภำคต่ำง ๆ 
อย่ำงเป็นธรรม  
 (๒) ไม่ซ้ ำกับรำยชื่อในบัญชีท่ีพรรคกำรเมืองอื่นจัดท ำขึ้น และ
ไม่ซ้ ำกับรำยชื่อของผู้สมคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตำม
มำตรำ ๑๐๒ และ  
 (๓) จัดท ำรำยชื่อเรียงตำมล ำดับหมำยเลข 

ร้อยคน และใหย้ื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
 รายชื่อของบุคคลในบญัชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะต้อง  
 (๑) บญัชรีายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตอ้งประกอบดว้ย
รายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้จากภมูภิาคต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และ
ตอ้งค านึงถงึโอกาส สดัสว่นทีเ่หมาะสมและความเทา่เทยีมกนั
ระหว่างหญงิและชาย 
 (๒) รายชื่อในบญัชตีอ้งไม่ซ ้ากบับญัชรีายชื่อในบัญชีที่
พรรคการเมอืงอื่นจดัท าขึน้ และไม่ซ ้ากบัรายชื่อของผูส้มคัรรบั
เลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ตามมาตรา ๑๐๒๙๔ และ  
 (๓) จดัท ารายชื่อเรยีงตามล าดบัหมายเลข 
 
 (มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) 
พุทธศกัราช ๒๕๕๔) 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 
 มาตรา ๙๗  การจัดท าบัญชีผู้รับสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ

บัญชีรายชื่อ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องประกอบด้วย
รายชื่อผู้สมัครรบัเลือกตั้งจากภมูิภาคต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และ

ต้องค านึงถึงโอกาส สัดส่วนที่เหมาะสมและความเทา่เทียมกัน

ระหว่างหญงิและชาย 
 (๒) รายชื่อในบัญชีต้องไม่ซ้ํากับบัญชีรายชื่อทีพ่รรค
การเมืองอื่นจัดท าขึ้น และไม่ซ้ํากับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตัง้

แบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๙๔ และ 
 (๓) จัดท ารายชื่อเรียงตามล าดับหมายเลข 

 มาตรา ๑๐๐  บัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองใดได้คะแนน
เสียงน้อยกว่ำร้อยละห้ำของจ ำนวนคะแนนเสยีงรวมทั้งประเทศ ให้ถือ
ว่ำไม่มผีู้ใดในบัญชีนั้นได้รับเลือกตัง้ และมิให้น ำคะแนนเสียงดังกล่ำว
มำรวมค ำนวณเพื่อหำสัดส่วนจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำม
วรรคสอง   
 วิธีค ำนวณสัดส่วนคะแนนเสียงที่บัญชีรำยช่ือของพรรคกำรเมือง
แต่ละพรรคได้รับ อันจะถือว่ำบุคคลซึ่งมีรำยช่ืออยู่ในบัญชีของพรรค
กำรเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งตำมสัดส่วนที่ค ำนวณได้ ให้เป็นไปตำม 
 

 มาตรา ๑๐๐๙๘  บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้
คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนคะแนนเสียงรวมทั้ง

ประเทศ ให้ถือว่าไมม่ีผู้ใดในบัญชีนั้นได้รับเลือกตั้ง และมิให้น า
คะแนนเสียงดังกล่าวมารวมค านวณเพื่อหาสัดส่วนจ านวนสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสอง 

 วิธีการค านวณสดัสว่นคะแนนเสียงที่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
ตามบญัชรีายชื่อของพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับ อันจะถือวา่
บุคคลการเมอืงทีจ่ะไดร้บัเลอืกตัง้ ใหน้ าคะแนนทีแ่ต่ละพรรค

 มาตรา ๙๘๑๐๗  การค านวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตามบญัชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองทีจ่ะได้รับเลือกตั้ง ให้

น าคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทัง้

ประเทศแล้วค านวณเพื่อแบ่งจ านวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละ

พรรคการเมือง เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจ านวน

คะแนนรวมข้างต้น โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชี

รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่

ค านวณได้เรียงตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรค

การเมืองนั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ใน



๙๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขที่ก ำหนดในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ  
 ให้ถือว่ำผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมรีำยช่ืออยู่ในบัญชีรำยช่ือของแตล่ะ
พรรคกำรเมือง ไดร้ับเลือกตั้งเรยีงตำมล ำดับจำกหมำยเลขต้นบญัชีลงไปตำม
จ ำนวนสดัส่วนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ค ำนวณได้ส ำหรับบัญชีรำยช่ือนัน้ 

การเมอืงไดร้บัการเลอืกตัง้มารวมกนัทัง้ประเทศแลว้ค านวณเพื่อ
แบ่งจ านวนผูท้ีจ่ะไดร้บัเลอืกของแต่ละพรรคการเมอืง เป็นสดัสว่น
ทีส่มัพนัธก์นัโดยตรงกบัจ านวนคะแนนรวมขา้งตน้ โดยใหผู้ส้มคัร
รบัเลอืกตัง้ซึง่มรีายชื่ออยูใ่นบญัชรีายชื่อของแต่ละพรรคการเมอืง
นั้นไดร้บัเลอืกตั้งตามสัดส่วนเกณฑค์ะแนนทีค่ านวณได ้ให้เป็นไป
เรยีงตามล าดบัหมายเลขในบญัชรีายชื่อของพรรคการเมอืงนัน้  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ าหนดบญัญตัไิว้
ในกฎหมายพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการ
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา  
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๙๔ วรรคหก มาใชบ้งัคบักบัการ
นบัคะแนนการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่
ดว้ยโดยอนุโลม  ทัง้นี้ คณะกรรมการการเลอืกตัง้อาจก าหนดใหม้ี
การรวมผลการนบัคะแนนเบือ้งตน้ทีจ่งัหวดัก่อนกไ็ด ้
 ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของ

แต่ละพรรคการเมือง ได้รับเลือกตั้งเรียงตามล าดับจากหมายเลขต้น
บัญชีลงไปตามจ านวนสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ค านวณได้

ส าหรับบัญชีรายชื่อนั้น 
 
 (มาตรา ๙๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) พุทธศกัราช 
๒๕๕๔) 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวฒุิสภากำรคิดค ำนวณ
เพื่อหำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่แตล่ะพรรคกำรเมืองหรือ
กลุ่มกำรเมืองจะพึงมไีด้ ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้
 (๑) ให้น ำคะแนนเสียงจำกบัญชีรำยชื่อทั้งหมดที่ทุกพรรค
กำรเมืองหรือทุกกลุม่กำรเมืองไดร้บัจำกทุกภำค มำรวมกันเพื่อ
ค ำนวณหำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมสัดส่วนท่ีแต่ละพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้นจะพึงมีได้ทั้งประเทศ  
 (๒) ให้น ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งท่ีแตล่ะพรรคกำรเมืองหรอืกลุ่มกำรเมืองไดร้ับเลือกตั้ง มำ
เทียบกับจ ำนวนของสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรทั้งหมดที่พรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้นจะพึงมีได้ตำม (๑) เพื่อค ำนวณใหไ้ด้
จ ำนวนสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมือง
หรือกลุ่มกำรเมืองนั้นท้ังหมดตำม (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณ ี
 (๓) ในกรณีที่จ ำนวนสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรที่แตล่ะพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองจะพึงมีไดต้ำม (๑) มีจ ำนวนมำกกว่ำ
จ ำนวนสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรที่พรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมือง
นั้นได้รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตรวมกัน ให้เพิ่มสมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎรจำกบญัชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองหรือกลุ่ม
กำรเมืองนั้นจนเท่ำจ ำนวนสัดส่วนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ค ำนวณ
ได้ตำม (๑) 
 (๔) ในกรณีที่จ ำนวนสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรที่แตล่ะพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองจะพึงมีไดต้ำม (๑) มีจ ำนวนเท่ำกับหรือ
น้อยกว่ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พรรคกำรเมืองหรือกลุ่ม
กำรเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งแบบแบง่เขตเลือกตั้งทุกเขตรวมกัน ให ้
 



๙๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

พรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้นมีจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรเฉพำะที่ได้รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 (๕) ในกรณีที่จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือ
ที่ค ำนวณได้ตำม (๓) รวมกันมำกกว่ำสองร้อยยี่สิบคน ให้ปรับลดจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือของแต่ละพรรคกำรเมือง
หรือกลุ่มกำรเมืองลงตำมสัดส่วนให้รวมกันเป็นสองร้อยยี่สิบคน 
 กำรจัดสรรสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำม (๓) ให้กับบัญชี
รำยชื่อของพรรคกำรเมืองหรือกลุม่กำรเมืองในแต่ละภำค ให้ค ำนวณ
โดยเฉลี่ยสัดส่วนคะแนนเสียงของพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่
ได้รับในภำคนั้น กับคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศตำม (๑) ของพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้น 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๙๔ วรรคหก มาใชบ้ังคับกับการ

นับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อด้วยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจ

ก าหนดให้มีการรวมผลการนับคะแนนเบื้องต้นทีจ่ังหวัดก่อนก็ได ้
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรค ำนวณตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
และกำรค ำนวณโดยวิธีอ่ืนในกรณทีี่มีกำรจัดใหม้ีกำรเลือกตั้งใหม่หรอื
ในกรณีอื่น ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรไดม้ำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 

 มาตรา ๑๐๕  บุคคลผูม้ีคณุสมบตัดิังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  
 (๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผูม้ีสญัชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ 
ต้องไดส้ัญชำตไิทยมำแล้วไม่น้อยกวำ่ห้ำป ี 
 (๒) มีอำยุไมต่่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบรูณ์ในวันท่ี ๑ มกรำคมของ
ปีท่ีมีกำรเลือกตั้ง และ   
 

 มาตรา ๑๐๕๙๙  บุคคลผูม้คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ เป็นผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้  
 (๑) มสีญัชาตไิทย แต่บุคคลผูม้สีญัชาตไิทยโดยการแปลง
สญัชาต ิตอ้งไดส้ญัชาตไิทยมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี  
 (๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ในวนัที ่๑ มกราคม
ของปีทีม่กีารเลอืกตัง้ และ  

 มาตรา ๙๙๑๐๘  บุคคลผู้มีคณุสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผูม้ีสิทธิ
เลือกตั้ง 
 (๑) มีสัญชำติไทย  แต่บุคคลผู้มสีญัชำติไทยโดยกำรแปลง
สัญชำติ ต้องได้สญัชำตไิทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 (๒) มีอำยุไมต่่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบรูณ์ในวันท่ี ๑ มกรำคมของ
ปีท่ีมีกำรเลือกตั้ง  และ 
 



๙๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งมำแล้วเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำเก้ำสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๐๓ ที่ตนมี
ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งเป็น
เวลำน้อยกว่ำเก้ำสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกรำชอำณำ 
จักร ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเง่ือนไขที่กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำบัญญัต ิ

 (๓) มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นในเขตเลอืกตัง้มาแลว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าเกา้สบิวนันบัถงึวนัเลอืกตัง้  
 ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึง่อยู่นอกเขตเลอืกตัง้ตามมาตรา ๑๐๓ ที่
ตนมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้น หรอืมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นในเขต
เลอืกตัง้เป็นเวลาน้อยกว่าเกา้สบิวนันบัถงึวนัเลอืกตัง้ หรอืมถีิน่ทีอ่ยู่
นอกราชอาณาจกัร ย่อมมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ฎหมายบญัญตัไิวใ้นพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภาบัญญัติ 
 

 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งมำแล้วเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำเก้ำสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้ 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้ำน หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งเป็นเวลำน้อยกว่ำเกำ้
สิบวันนับถึงวนัเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกรำชอำณำจักรและได้
ลงทะเบียนแสดงควำมจ ำนงว่ำจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ย่อมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  ท้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก
เสียงลงคะแนน และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในตำมพระรำชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรเลอืกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และกำรไดม้ำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 

 มาตรา ๑๐๖  บุคคลผูม้ีลักษณะดงัต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็น
บุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ  
 (๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ  
 (๒) เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช  
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมำยของศำลหรือโดยค ำสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมำย  
 (๔) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๐๖๑๐๐  บุคคลผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ในวนั
เลอืกตัง้ เป็นบุคคลตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้ คือ  
 (๑) วิกลจริต หรือจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบเป็นภกิษุ 
สามเณร นกัพรต หรอืนกับวช 
 (๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชอยู่ในระหว่าง
ถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ 
 (๓) ตอ้งคุมขงัอยู่โดยหมายของศาลหรอืโดยค าสัง่ทีช่อบดว้ย
กฎหมาย  
 (๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งวกิลจรติ หรอืจติ
ฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 
 

 มาตรา ๑๐๐๑๐๙  บุคคลผูม้ีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง 
เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 (๑) เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๒) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยค ำพิพำกษำ 
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมำยของศำลหรือโดยค ำสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมำย 
 (๔) วิกลจริตหรือจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ 

 มาตรา ๑๐๗  บุคคลผู้มีคุณสมบัตดิังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  

 มาตรา ๑๐๗๑๐๑  บุคคลผูม้คีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้ เป็นผูม้ี
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  

 มาตรา ๑๐๑๑๑๐  บุคคลผู้มีคณุสมบัตดิังต่อไปนี้ เป็นผู้มสีิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร 



๙๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด  
 (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกวำ่ยี่สบิห้ำปีบริบรูณ์ในวันเลือกตั้ง  
 (๓) ส ำเร็จกำรศึกษำไมต่่ ำกว่ำปรญิญำตรีหรือเทียบเท่ำ เว้น
แต่เคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ  
 (๔) เป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำเก้ำ
สิบวัน  
 (๕) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ด้วย คือ  
  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มำแล้วเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
  (ข) เคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเคยเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นในจังหวัด
นั้น  
  (ค) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  
  (ง) เคยศึกษำในสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลำตดิต่อกันไม่น้อยกว่ำสองปีกำรศึกษำ  
  (จ) เคยรับรำชกำรหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสองปี 

 (๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ  
 (๒) มอีายุไม่ต ่ากว่ายีส่บิหา้ปีบรบิรูณ์ในวนัเลอืกตัง้  
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 
เว้นแต่เคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภา  
 (๔๓) เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งแต่
เพยีงพรรคเดยีวเป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าเกา้สบิวนันบัถงึวนั
สมัครรับเลอืกตัง้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน เวน้แต่ใน
กรณีทีม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปเพราะเหตุยุบสภา ต้องเป็นสมาชกิพรรค
การเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งแต่เพยีงพรรคเดยีวเป็นเวลาตดิต่อกนั
ไม่น้อยกว่าสามสบิวนันบัถงึวนัเลอืกตัง้ 
 (๕๔) ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ตอ้งมลีกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ดว้ย คือ  
  (ก) มชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นในจงัหวดัทีส่มคัรรบั
เลอืกตัง้มาแลว้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งหา้ปีนบัถงึวนั
สมคัรรบัเลอืกตัง้  
  (ข) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้ง หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิน่

ในจังหวัดนั้น  
  (คข) เป็นบุคคลซึง่เกดิในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้  
  (งค) เคยศกึษาในสถานศกึษาทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัที่
สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสองหา้ปีการศกึษา 
  (จง) เคยรบัราชการหรอืเคยมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นใน
จงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสองหา้ปี 

 (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
 (๒) มีอำยุไมต่่ ำกว่ำยีส่ิบห้ำปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
 (๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน

เลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้อง

เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียว

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

 (๔๓) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะ
คุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มำแล้วเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำห้ำปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่มัครรับเลือกตั้ง 
  (ค) เคยศึกษำในสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่นอ้ยกว่ำห้าสี่ปีกำรศึกษำ 
  (ง) เคยรับรำชกำรหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำห้ำป ี
 (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องมีคุณสมบัติอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งตำม (๓) ด้วย  แต่ในกรณีนี้จังหวัดใหห้มำยรวมถึง
จังหวัดที่อยู่ในภำคเดยีวกันด้วย 
 (๕) ได้แสดงส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ย้อนหลังเป็น
เวลำสำมปีต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งไมม่ีรำยได้
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติใหต้้องยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษ ี
 (๖) มีคุณสมบตัิอื่นตำมที่บญัญัตไิวใ้นพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำร
ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 



๙๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๕) ยกเลกิ 
 (๖) คุณสมบตัอิื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา 
 
 (มาตรา ๑๐๑ (๕) ยกเลกิ โดยรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) พุทธศกัราช 
๒๕๕๔) 

 มาตรา ๑๐๙  บุคคลผูม้ีลักษณะดงัต่อไปนี ้เป็นบุคคล
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คอื  
 (๑) ติดยำเสพตดิให้โทษ  
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลำยซึ่งศำลยังไม่สั่งให้พ้นจำกคดี   
 (๓) เป็นบุคคลผู้มลีักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิก
สภำแทนรำษฎรตำมมำตรำ ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔)  
 (๔) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของ
ศำล  
 (๕) เคยต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกตัง้แต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้น
โทษมำยังไม่ถึงห้ำปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในควำมผดิอันได้กระท ำโดย
ประมำท  
 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกจิ เพรำะทุจริตต่อหน้ำท่ี หรือถือว่ำ
กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร  
 (๗) เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดิน เพรำะร่ ำรวยผิดปกตหิรือมีทรัพยส์ินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ 
 

 มาตรา ๑๐๙๑๐๒  บุคคลผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ เป็น
บุคคลตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร คือ  
 (๑) ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ  
 (๒) เป็นบุคคลลม้ละลายซึ่งศาลยังไม่ส่ังใหพ้้นจากคดีหรอื
เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทจุรติ 
 (๓) เป็นบุคคลผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้
สมาชกิสภาแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๖๑๐๐ (๑) (๒) หรอื (๔)  
 (๔) ตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมาย
ของศาล  
 (๕) เคยตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคกุตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้
พน้โทษมายงัไมถ่งึหา้ปีในวนัเลอืกตัง้ เวน้แต่ในความผดิอนัได้
กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
 
 

 มาตรา ๑๐๒๑๑๑  บุคคลผู้มลีักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคล
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
 (๑) ติดยำเสพตดิให้โทษ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
 (๓) เป็นบุคคลผู้มลีักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมมำตรำ ๑๐๐๑๐๙ (๑) (๒) หรือ (๔) 
 (๔) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของ
ศำล 
 (๕) เคยต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปี
ในวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในควำมผดิอันทีไ่ด้กระท ำโดยประมำทหรือ
ควำมผิดลหโุทษ 
 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกจิ เพรำะทุจริตต่อหน้ำท่ี หรือถือว่ำ
กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 
 (๗) เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินเพรำะร่ ำรวยผดิปกติหรือมีทรัพยส์ินเพิ่มขึ้นผดิปกต ิ 
 



๙๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๘) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมตี ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำนอกจำก
ข้ำรำชกำรกำรเมือง  
 (๙) เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผูบ้ริหำรท้องถิ่น  
 (๑๐) เป็นสมำชิกวุฒิสภำ 
 (๑๑) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
รัฐวิสำหกิจ หรือของรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ   
 (๑๒) เป็นกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดินของ
รัฐสภำ กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
ตุลำกำรศำลปกครอง กรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ หรือกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
 (๑๓) อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง
ตำมมำตรำ ๒๙๕  
 (๑๔) เคยถูกวุฒิสภำมีมตติำมมำตรำ ๓๐๗ ให้ถอดถอนออก
จำกต ำแหน่งและยังไม่พ้นก ำหนดห้ำปีนับแต่วันที่วุฒิสภำมีมติจนถึง
วันเลือกตั้ง 

 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ 
หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ เพราะทุจรติต่อหน้าที่ หรอืถอืว่า
กระท าการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ  
 (๗) เคยตอ้งค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตก
เป็นของแผ่นดนิ เพราะร ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้
ผดิปกต ิ 
 (๘) เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า
นอกจากขา้ราชการการเมอืง  
 (๙) เป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 (๑๐) เป็นสมาชกิวฒุสิภาหรอืเคยเป็นสมาชกิวุฒสิภาและ
สมาชกิภาพสิน้สดุลงแลว้ยงัไม่เกนิสองปี 
 (๑๑) เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น 
หรอืเป็นเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั  
 (๑๒) เป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ กรรมการการเลอืกตัง้ 
ผูต้รวจการแผ่นดนิของรัฐสภา กรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต ิตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลปกครอง กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิหรือกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  
 (๑๓) อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมใิหด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงตามมาตรา ๒๙๕๒๖๓  
 

 (๘) เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยว่ำ
กระท ำกำรทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ หรือกระท ำกำรอันท ำให้กำร
เลือกตั้งไม่สุจริตหรือไมเ่ที่ยงธรรม  
 (๘๙) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ
นอกจากหรือข้ำรำชกำรกำรเมือง 
 (๙๑๐) เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรอืผู้บริหำรท้องถิ่น 
 (๑๐๑๑) เป็นสมำชิกวุฒิสภำ หรือเคยเป็นสมำชิกวุฒิสภำและ
สมำชิกภำพสิ้นสดุลงแล้วยังไม่เกินสองปี 
 (๑๑๑๒) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวสิำหกจิ หรือเป็นเจ้ำหน้ำท่ีอื่นของรัฐ 
 (๑๒๑๓) เป็นผู้พิพำกษำหรือตลุำกำรศาลรัฐธรรมนญู 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือกรรมการผู้ตรวจกำรแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาต ิ
 (๑๓๑๔) อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมืองตำมมำตรำ ๒๖๓๒๕๔ 
 (๑๔๑๕) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔  ใหถ้อดถอน
ออกจำกต ำแหน่งหรือถูกตัดสิทธิในกำรด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง
หรือในกำรด ำรงต ำแหน่งอื่น 
 (๑๖) ลักษณะต้องห้ำมอื่นตำมที่บญัญัติในพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรเลอืกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และกำรไดม้ำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 



๙๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๑๔) เคยถูกวุฒสิภามมีตติามมาตรา ๓๐๗๒๗๔  ใหถ้อด
ถอนออกจากต าแหน่งและยังไมพ่้นก าหนดห้าปีนับแตว่ันที่
วุฒิสภามมีตจินถงึวันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๐๘  พรรคกำรเมืองที่ส่งสมำชิกเข้ำเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด จะส่งได้คน
เดียวในเขตเลือกตั้งนั้น 

 มาตรา ๑๐๘๑๐๓  พรรคการเมอืงทีส่ง่สมาชกิเขา้เป็น
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขต
เลอืกตัง้ใด จะตอ้งสง่สมาชกิเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้ใหค้รบจ านวน
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีจ่ะพงึมไีดค้นเดียวในเขตเลอืกตัง้นัน้ 

และจะสง่เกนิจ านวนดงักล่าวมไิด ้
 เมื่อพรรคการเมอืงใดสง่สมาชกิเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้ครบ
จ านวนตามวรรคหนึ่งแลว้  แมภ้ายหลงัจะมจี านวนลดลงจนไม่ครบ
จ านวน ไม่ว่าดว้ยเหตุใด  ใหถ้อืว่าพรรคการเมอืงนัน้สง่สมาชกิเขา้
สมคัรรบัเลอืกตัง้ครบจ านวนแลว้ 
 เมื่อพรรคการเมอืงใดสง่สมาชกิเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้แลว้ 
พรรคการเมอืงนัน้หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืงนัน้ จะ
ถอนการสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืเปลีย่นแปลงผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้มไิด ้

 มาตรา ๑๐๓๑๑๒  พรรคการเมอืงที่ส่งสมาชิกเข้าเป็น
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ต้องส่งสมาชิก

เข้าสมัครรับเลือกตั้งให้ครบจ านวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทีจ่ะ
พึงมีไดใ้นเขตเลือกตั้งนั้น และจะส่งเกินจ านวนดังกล่าวมิได้ต้อง
เป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองหรือกลุม่กำรเมือง  
 เมื่อในกรณีทีพ่รรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองใดส่งสมาชิก
เข้าผู้สมัครรับเลือกตั้งครบจ านวนตามวรรคหนึ่งแล้ว  แม้ภายหลังจะ
มีจ านวนลดลงจนไม่ครบจ านวน ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ถือว่า

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อในภำคใด พรรคกำรเมือง
หรือกลุ่มกำรเมืองนั้นต้องส่งสมาชกิเข้าผู้สมัครรับเลือกตั้งครบแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งในภำคนั้นเป็นจ ำนวนแล้วไม่น้อยกว่ำผูส้มัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชรีำยชื่อด้วย 
 เมื่อมีกำรสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผูส้มัครรับเลือกตั้งนั้นหรือ
พรรคกำรเมืองใดหรือกลุ่มกำรเมอืงทีส่่งสมาชิกบุคคลนั้นเข้ำสมัคร
รับเลือกตั้งแล้ว พรรคการเมืองนั้นหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองนั้นจะถอนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรบั
เลือกตั้ง มิได ้

   มาตรา ๑๑๓  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบญัชีรำยชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรำยชื่อ จะเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือจะเป็นบญัชีรำยชื่อที่ได้รับเลอืก ต่อเมื่อสมำชิกสภำผู้แทน



๙๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

รำษฎรผู้นั้นหรือบัญชีรำยชื่อผูส้มคัรรับเลือกตั้งบัญชีนั้นได้รับคะแนน
เสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำคะแนนเสยีงท่ีไม่เลือกผู้ใดเป็นสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรหรือไม่เลือกบัญชีใด 

 มาตรา ๑๑๔  อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรมีก ำหนดครำวละสี่ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๑๔๑๐๔  อายุของสภาผูแ้ทนราษฎรมกี าหนด
คราวละสีปี่นบัแต่วนัเลอืกตัง้ 
 ในระหว่างอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎร จะมกีารควบรวม
พรรคการเมอืงทีม่สีมาชกิเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมไิด ้

 มาตรา ๑๐๔๑๑๔  อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรมีก ำหนดครำว
ละสีป่ีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 ในระหว่ำงอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร จะมีกำรควบรวมพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่มีสมำชิกเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
มิได ้

 มาตรา ๑๑๗  สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเริม่
ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๑๗๑๐๕  สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรเริม่ตัง้แต่วนัเลอืกตัง้ 

 มาตรา ๑๐๕๑๑๕  สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
 

 มาตรา ๑๑๘  สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
สิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ถึงครำวออกตำมอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร หรือมีกำรยุบ
สภำผู้แทนรำษฎร  
 (๒) ตำย   
 (๓) ลำออก  
 (๔) ขำดคุณสมบตัิตำมมำตรำ ๑๐๗  
 (๕) มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)  
 (๖) กระท ำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๑๐ หรือมำตรำ 
๑๑๑  
 (๗) ได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  
 (๘) ลำออกจำกพรรคกำรเมอืงที่ตนเป็นสมำชิก หรอืพรรค
กำรเมืองที่ตนเปน็สมำชิกมมีติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของที่
ประชุมร่วมของคณะกรรมกำรบริหำรของพรรคกำรเมืองและสมำชิกสภำ 

 มาตรา ๑๑๘๑๐๖  สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรสิน้สดุลง เมื่อ  
 (๑) ถงึคราวออกตามอายุของสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืมกีาร
ยุบสภาผูแ้ทนราษฎร  
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๑๐๗๑๐๑  
 (๕) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)๑๐๒  
 (๖) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๑๐๒๖๕ หรอื
มาตรา ๑๑๑๒๖๖  
 (๗) ได้รับแตง่ตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี 
 

 มาตรา ๑๐๖๑๑๖  สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
สิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงครำวออกตำมอำยุของสภำผู้แทนรำษฎรหรือมีการยุบ
สภำผู้แทนรำษฎรถูกยุบ 
 (๒) ตำย 
 (๓) ลำออก 
 (๔) สภำผู้แทนรำษฎรมมีติตำมมำตรำ ๑๐๐ 
 (๔๕) ขำดคุณสมบตัิตำมมำตรำ ๑๐๑๑๑๐ 
 (๕๖) มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๐๒๑๑๑ 
 (๖๗) กระท ำกำรอันต้องห้ำมตำมมาตรา ๒๖๕ หรือมำตรำ 
๒๖๖๒๕๒ 
 (๗๘) ลำออกจำกพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่ตนเป็น
สมำชิก หรือพรรคการเมืองทีต่นเปน็สมาชกิมมีติดว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของที่ประชมุรว่มของคณะกรรมการบริหารของพรรค



๙๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ผู้แทนรำษฎรทีส่ังกัดพรรคกำรเมืองนั้น ให้พ้นจำกกำรเปน็สมำชิกของ
พรรคกำรเมืองที่ตนเปน็สมำชิก ในกรณเีช่นนี ้ให้ถือว่ำสิน้สดุสมำชิกภำพ
นับแต่วันทีล่ำออกหรือพรรคกำรเมืองมีมต ิเว้นแตส่มำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่
พรรคกำรเมืองมมีติคดัคำ้นว่ำมติดังกล่ำวมีลกัษณะตำมมำตรำ ๔๗ วรรค
สำม ถำ้ศำลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวำ่มติดังกล่ำวมไิด้มลีักษณะตำมมำตรำ 
๔๗ วรรคสำม ให้ถือว่ำสมำชิกภำพสิน้สดุลงนบัแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย แต่ถ้ำศำลรฐัธรรมนญูวินิจฉยัว่ำมติดังกลำ่วมลีักษณะตำมมำตรำ 
๔๗ วรรคสำม สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นัน้อำจเขำ้เปน็สมำชิกของพรรค
กำรเมืองอื่นไดภ้ำยในสำมสิบวนันับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนญูวินิจฉยั   
 (๙) ขำดจำกกำรเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองในกรณีที่ศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรคกำรเมืองที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นั้นเป็น
สมำชิก และไม่อำจเข้ำเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองอื่นได้ภำยในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิก
ภำพนับแต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนดหกสิบวันนั้น  
 (๑๐) วุฒิสภำมีมติตำมมำตรำ ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจำก
ต ำแหน่ง หรือศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้พ้นจำกสมำชิกภำพตำม
มำตรำ ๙๖ ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันที่
วุฒิสภำมมีติหรือศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัย แล้วแต่กรณ ี 
 (๑๑) ขำดประชุมเกนิจ ำนวนหนึ่งในสีข่องจ ำนวนวันประชุมในสมัย
ประชุมที่มีก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยีส่ิบวันโดยไมไ่ดร้ับอนญุำตจำก
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  
 (๑๒) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ใน
ควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  
 
 

 (๘๗) ลาออกจากพรรคการเมอืงทีต่นเป็นสมาชกิ หรอืพรรค
การเมอืงทีต่นเป็นสมาชกิมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของทีป่ระชุมรว่มของคณะกรรมการบรหิารของพรรคการเมอืงและ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีส่งักดัพรรคการเมอืงนัน้ ใหพ้น้จากการเป็น
สมาชกิของพรรคการเมอืงทีต่นเป็นสมาชกิ ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่า
สิน้สดุสมาชกิภาพนบัแต่วนัทีล่าออกหรอืพรรคการเมอืงมมีต ิเวน้แต่
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ัน้ไดอ้ทุธรณ์ต่อศาลรฐัธรรมนูญภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัทีพ่รรคการเมอืงมมีต ิคดัคา้นวา่มตดิงักล่าวมี
ลกัษณะตามมาตรา ๔๗๖๕ วรรคสาม ถา้ศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัวา่มติ
ดงักล่าวมไิดม้ลีกัษณะตามมาตรา ๔๗๖๕ วรรคสาม ใหถ้อืว่าสมาชกิ
ภาพสิน้สดุลงนบัแต่วนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยั แต่ถา้ศาลรฐัธรรมนูญ
วนิิจฉยัวา่มตดิงักล่าวมลีกัษณะตามมาตรา ๔๗๖๕ วรรคสาม สมาชกิ 
สภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ัน้อาจเขา้เป็นสมาชกิของพรรคการเมอืงอื่นได้
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยั 
 (๙๘) ขาดจากการเป็นสมาชกิของพรรคการเมอืงในกรณีที่
ศาลรฐัธรรมนูญมคี าสัง่ยุบพรรคการเมอืงทีส่มาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรผูน้ัน้เป็นสมาชกิ และไมอ่าจเขา้เป็นสมาชกิของพรรค
การเมอืงอื่นไดภ้ายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคี าสัง่ 
ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่าสิน้สดุสมาชกิภาพนบัแต่วนัถดัจากวนัทีค่รบ
ก าหนดหกสบิวนันัน้  
 (๑๐๙) วุฒสิภามมีตติามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ใหถ้อดถอนออก
จากต าแหน่ง หรอืศาลรฐัธรรมนูญมคี าวนิจิฉยัใหพ้น้จากสมาชกิภาพ
ตามมาตรา ๙๖๙๑ หรอืศาลฎกีามคี าสัง่ตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ใน

การเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมอืงนั้น ให้

พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก ในกรณี

เช่นนี ้ให้ถือว่าส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตว่ันที่ลาออกหรือพรรค
การเมืองมมีต ิเว้นแต่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาล
รัฐธรรมนญูภายในสามสิบวันนบัแต่วันทีพ่รรคการเมืองมมีติ คัดค้าน

ว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ถ้าศาลรัฐธรรมนญู
วินิจฉยัวา่มติดังกล่าวมไิด้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ใหถ้ือ
ว่าสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตว่ันที่ศาลรัฐธรรมนญูวินจิฉยั แต่ถ้าศาล
รัฐธรรมนญูวินจิฉยัว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง

อื่นได้ภายในสามสิบวนันับแต่วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

 (๘๙) ขำดจำกกำรเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองหรือกลุ่ม
กำรเมืองในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรคกำรเมืองหรือกลุ่ม
กำรเมืองที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นั้นเป็นสมำชิกและไม่อำจเข้ำ
เป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองอื่นหรือกลุ่มกำรเมืองอื่นได้ภำยในหก
สิบวันนับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนญูมีค ำสั่ง  ในกรณเีช่นนี้ ให้ถือว่ำ
สิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันถัดจำกวันท่ีครบก ำหนดหกสิบวันนั้น 
 (๙๑๐) วฒุิสภาศำลรัฐธรรมนูญมมีติค ำวินิจฉัยใหพ้้นจำก
สมำชิกภำพตำมมำตรำ ๒๗๔ ให้๙๙ หรือถูกถอดถอนออกจำก
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๕๔ หรือศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้น
จากสมาชกิภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศำลฎกีามีค ำสั่งตามมาตรา 
๒๓๙ วรรคสองให้มีกำรเลือกตั้งใหม่หรือให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ใน
กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำสมำชิกภำพสิน้สุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที ่
 



๑๐๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 กำรสิ้นสุดสมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำม (๗) 
ให้มีผลในวนัถัดจำกวันที่ครบสำมสิบวันนับแต่วันที่มีพระบรมรำช
โองกำรแต่งตั้ง 

กรณีเช่นนี ้ใหถ้อืว่าสิน้สดุสมาชกิภาพนบัแต่วนัทีวุ่ฒสิภามมีตหิรอื
ศาลรัฐธรรมนูญมคี าวนิิจฉยัหรอืค าสัง่ แลว้แต่กรณี  
 (๑๑๑๐) ขาดประชมุเกนิจ านวนหนึ่งในสีข่องจ านวนวนั
ประชุมในสมยัประชมุทีม่กี าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั
โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  
 (๑๒๑๑) ถูกจ าคุกโดยตอ้งค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก  
แมจ้ะมกีารรอการลงโทษ เวน้แต่เป็นการรอการลงโทษใน
ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผดิลหโุทษ  หรอื
ความผดิฐานหมิน่ประมาท 
 การส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรตาม 

(๗) ให้มีผลในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันทีม่ีพระบรม
ราชโองการแต่งตั้ง 

วุฒิสภามมีติถูกถอดถอนหรือวันท่ีศำลมีค ำวินจิฉัยหรือมีค ำสั่ง 
แล้วแต่กรณ ี
 (๑๐๑๑) ขำดประชุมเกินจ ำนวนหนึ่งในสี่ของจ ำนวนวัน
ประชุมในสมยัประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวนั
โดยไม่ได้รับอนญุำตจำกประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  หรือไม่แสดงตน
เพื่อลงมติในท่ีประชุมสภำเกินจ ำนวนท่ีก ำหนดไว้ในข้อบังคับกำร
ประชุม 
 (๑๑๑๒) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก แม้จะมีกำรรอกำร
ลงโทษ  เว้นแต่เป็นกำรรอกำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระท ำโดย
ประมำท ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท 

 มาตรา ๑๑๕  เมื่ออำยุของสภำผูแ้ทนรำษฎรสิ้นสดุลง 
พระมหำกษตัริย์จะได้ทรงตรำพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรใหม่เป็นกำรเลือกตั้งท่ัวไป ซึ่งต้องก ำหนดวนั
เลือกตั้งภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วนัท่ีอำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสดุ
ลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องก ำหนดเป็นวันเดียวกันท่ัวรำชอำณำจักร 

 มาตรา ๑๑๕๑๐๗  เมื่ออายุของสภาผูแ้ทนราษฎรสิน้สดุลง 
พระมหากษตัรยิจ์ะไดท้รงตราพระราชกฤษฎกีาใหม้กีารเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่เป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไป ซึง่ตอ้งก าหนด
วนัเลอืกตัง้ภายในสีส่บิหา้วนันับแต่วนัทีอ่ายุของสภาผูแ้ทนราษฎร
สิน้สุดลง และวนัเลอืกตัง้นัน้ตอ้งก าหนดเป็นวนัเดยีวกนัทัว่
ราชอาณาจกัร 

 มาตรา ๑๐๗๑๑๗  เมื่ออำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสดุลง  
พระมหำกษตัริย์จะได้ทรงตรำพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรใหม่เป็นกำรเลือกตั้งท่ัวไป ซึ่งคณะ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้งต้องก ำหนดวันเลือกตั้งภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่
วันท่ีอำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลง  และวันเลือกตั้งนั้นต้อง
ก ำหนดเป็นวันเดียวกันท่ัวรำชอำณำจักร 
 ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ท ำให้กำรลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งใดไม่สำมำรถกระท ำในวันเดียวกันได้ตำมวรรคหน่ึง ให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดวันลงคะแนนในหน่วยนัน้ใหม่ 
หรือด ำเนินกำรประกำรอื่นเพื่อใหม้ีกำรลงคะแนนเลือกตั้งได้  ใน
กรณีเช่นนี้จะเปิดเผยผลกำรนับคะแนนในเขตเลือกตั้งท่ีหน่วย
เลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ได้ต่อเมื่อไดม้ีกำรลงคะแนนในทุกหน่วยเลือกตั้ง 
 



๑๐๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

แล้ว  ทั้งนี้ ตำมพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรไดม้ำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 

 มาตรา ๑๑๖  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจที่จะ
ยุบสภำผู้แทนรำษฎรเพื่อให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ใหม ่ 
 กำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรให้กระท ำโดยพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่ง
ต้องก ำหนดวันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรใหม่เป็นกำรเลือกตัง้
ทั่วไปภำยในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งน้ันต้องก ำหนดเป็นวันเดียวกัน
ทั่วรำชอำณำจักร  
 กำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรจะกระท ำได้เพียงครั้งเดียวใน
เหตุกำรณ์เดียวกัน 

 มาตรา ๑๑๖๑๐๘  พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราช
อ านาจทีจ่ะยุบสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาผูแ้ทนราษฎรใหม ่ 

 การยุบสภาผูแ้ทนราษฎรใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฎกีา 
ซึง่ตอ้งก าหนดวนัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่เป็นการ
เลอืกตัง้ทัว่ไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสีส่บิหา้วนัแต่ไม่เกนิ
หกสบิวนันบัแต่วนัยุบสภาผูแ้ทนราษฎร และวนัเลอืกตัง้นัน้ตอ้ง
ก าหนดเป็นวนัเดยีวกนัทัว่ราชอาณาจกัร  
 การยุบสภาผูแ้ทนราษฎรจะกระท าไดเ้พยีงครัง้เดยีวใน
เหตุการณ์เดยีวกนั 

 มาตรา ๑๐๘๑๑๘  พระมหำกษตัริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจ
ที่จะยุบสภำผู้แทนรำษฎรเพื่อให้มกีำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรใหม ่
 กำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรให้กระท ำโดยพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่ง
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งต้องก ำหนดวันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรใหม่เป็นกำรเลือกตั้งท่ัวไปภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสีส่ิบ
ห้ำวันแต่ไมเ่กินหกสบิวันนับแต่วันยุบสภำผู้แทนรำษฎร  และวัน
เลือกตั้งนั้นต้องก ำหนดเป็นวันเดยีวกันท่ัวรำชอำณำจักร  และให้น ำ
ควำมในมำตรำ ๑๑๗ วรรคสอง มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 กำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรจะกระท ำได้เพียงครั้งเดียวใน
เหตุกำรณ์เดียวกัน 

 มาตรา ๑๑๙  เมื่อต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำงลง
เพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร
หรือเมื่อมีกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ในกรณีที่ต ำแหน่งที่ว่ำงเป็นต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรในบัญชีรำยช่ือที่พรรคกำรเมืองใดจัดท ำขึ้นตำมมำตรำ ๙๙ ให้
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำภำยในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ต ำแหน่งนั้นว่ำงลง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยช่ือของพรรคกำรเมือง
นั้นในล ำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมำเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทน  
 (๒) ในกรณีที่ต ำแหน่งที่ว่ำงเป็นต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ที่มำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๐๒ ให้มีกำรเลือกตัง้
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรขึ้นแทนภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งนั้น
ว่ำง เว้นแต่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวนั  
 

 มาตรา ๑๑๙๑๐๙  เมื่อต าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถงึคราวออกตามอายุของสภาผูแ้ทน 
ราษฎรหรอืเมื่อมกีารยุบสภาผูแ้ทนราษฎร ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีทีต่ าแหนง่ที่ว่างเป็นต าแหน่ง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในบัญชีรายชื่อที่พรรคทีม่าจากการเมอืง
ใดจัดท าขึ้นตามมาตรา ๙๙เลอืกตัง้แบบแบง่เขตเลอืกตัง้ ให้
ประธานมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรประกาศในราช
กิจจานุเบกษาขึน้แทนต าแหน่งทีว่่างภายในเจ็ดสีส่บิหา้วนันบัแต่
วนัทีต่ าแหน่งนัน้ว่างลง  ให้ผู้มชีือ่อยู่ในบัญชีรายชื่อเวน้แต่อายุ
ของพรรคการเมืองนั้นในล าดับถดัไปเล่ือนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแทนจะเหลอืไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั 

 มาตรา ๑๐๙๑๑๙  เมื่อต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำง
ลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมอำยุของสภำผู้แทน 
รำษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภำผู้แทนรำษฎรถูกยุบ ใหด้ ำเนินกำร
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีที่เป็นต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำก
กำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรขึ้นแทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันท่ีต ำแหน่ง
นั้นว่ำง  เว้นแต่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปด
สิบวัน  และมิให้น ำควำมในมำตรำ ๑๐๗ มำใช้บังคับ 
 (๒) ในกรณีที่เป็นต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำก
กำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรประกำศ
ให้ผู้มีชื่ออยู่ซึ่งได้รับคะแนนเสียงมำกท่ีสุดในล ำดับถัดไปในบัญชี



๑๐๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เข้ำมำแทนตำม 
(๑) ให้เริ่มตั้งแต่วันถัดจำกวันที่ผูเ้ข้ำมำแทนนั้นไดร้ับกำรประกำศช่ือ 
ส่วนสมำชิกภำพของสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรผู้เข้ำมำแทนตำม (๒) 
ให้เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
ผู้เข้ำมำแทนน้ันให้อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำอำยุของสภำผู้แทน 
รำษฎรที่เหลืออยู ่

 (๒) ในกรณีทีต่ าแหน่งที่ว่างเป็นต าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรทีม่าจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒
บญัชรีายชื่อ  ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรประกาศใหผู้ม้ชีื่ออยู่ใน
ล าดบัถดัไปในบญัชรีายชื่อของพรรคการเลือกตั้งเมอืงนัน้เลื่อนขึน้มา
เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งทีว่่าง โดยตอ้ง
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาภายในส่ีสิบห้าเจด็วนันับแต่วนัที่
ต าแหน่งนัน้ว่างลง เวน้แต่อายุของไม่มรีายชื่อเหลอือยู่ในบญัชทีีจ่ะ
เลื่อนขึน้มาแทนต าแหน่งทีว่่าง ใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะเหลือ
ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันแบบบญัชรีายชื่อประกอบดว้ยสมาชกิเท่าที่
มอียู่ 
 สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทน
ตาม (๑) ใหเ้ริม่ตั้งแต่นบัแต่วนัถดัจากวันที่ผู้เข้ามาเลอืกตัง้แทน
นั้นได้รับการประกาศชื่อต าแหน่งทีว่่าง  สว่นสมาชกิภาพของ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนตาม (๒) ใหเ้ริม่ตั้งแต่นบัแต่
วนัเลือกตั้งแทนต าแหน่งทีว่่างถดัจากวนัประกาศชื่อในราชกจิจา
นุเบกษา และใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนต าแหน่งที่
ว่างนัน้ ให้อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าอายุของสภาผูแ้ทนราษฎรที่
เหลอือยู่ 
 
 (มาตรา ๑๐๙ (๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) พุทธศกัราช 
๒๕๕๔) 
 

รายชื่อของพรรคการเมืองซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีประกำศ
รับรองผลไว้ตำมมำตรำ ๑๐๕ วรรคสอง ในภำคนั้น เลื่อนขึ้นมำเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยต้องประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำภำยในเจ็ดวันนับแตว่ันท่ีต ำแหน่งน้ันว่ำงลง  เว้นแต่ไม่
มีรำยชื่อเหลืออยู่ในบัญชีนั้นที่จะเลื่อนขึ้นมำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อประกอบด้วยสมำชิกเท่ำที่
มีอยู่ 
 สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เข้ำมำแทนตำม 
(๑) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  ส่วนสมำชิกภำพของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เข้ำมำแทนตำม (๒) ให้เริม่นับแต่วันถัด
จำกวันประกำศช่ือในรำชกิจจำนเุบกษำ  และให้สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรผู้เข้ำมำแทนต ำแหน่งที่ว่ำงนั้น อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำอำยุ
ของสภำผู้แทนรำษฎรที่เหลืออยู ่



๑๐๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๒๐  ภำยหลังที่คณะรัฐมนตรีเขำ้บรหิำรรำชกำรแผ่นดิน
แล้ว พระมหำกษตัริยจ์ะทรงแต่งตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เป็นหัวหน้ำ
พรรคกำรเมืองในสภำผูแ้ทนรำษฎรทีส่มำชิกในสังกัดของพรรคตนมไิด้ด ำรง
ต ำแหน่งรัฐมนตร ีและมีจ ำนวนมำกที่สุดในบรรดำพรรคกำรเมืองที่สมำชิก
ในสังกัดมไิดด้ ำรงต ำแหน่งรัฐมนตร ีแต่ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้น ำฝ่ำย
ค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร  
 ในกรณีที่ไม่มีพรรคกำรเมืองใดในสภำผู้แทนรำษฎรมลีักษณะ
ที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง ให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เป็นหัวหน้ำ
พรรคกำรเมืองซึ่งไดร้ับเสียงสนับสนุนข้ำงมำกจำกสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรในพรรคกำรเมืองที่สมำชิกในสังกัดของพรรคนั้น มิได้ด ำรง
ต ำแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร ในกรณีที่มี
เสียงสนับสนุนเท่ำกัน ให้ใช้วิธีจับสลำก  
 ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรม
รำชโองกำร แต่งตั้งผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร  
 ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎรย่อมพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ
ขำดคุณสมบตัิดังกล่ำวในวรรคหนึง่หรือวรรคสอง และให้น ำ
บทบัญญัตมิำตรำ ๑๕๒ มำใช้บงัคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้
พระมหำกษตัริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผูน้ ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

 มาตรา ๑๒๐๑๑๐  ภายหลงัทีค่ณะรฐัมนตรเีขา้บรหิาร
ราชการแผ่นดนิแลว้ พระมหากษตัรยิจ์ะทรงแต่งตัง้สมาชกิสภา 
ผูแ้ทนราษฎรผูเ้ป็นหวัหน้าพรรคการเมอืงในสภาผูแ้ทนราษฎรที่
สมาชกิในสงักดัของพรรคตนมไิดด้ ารงต าแหน่งรฐัมนตร ีและมี
จ านวนมากทีส่ดุในบรรดาพรรคการเมอืงทีส่มาชกิในสงักดัมไิด้
ด ารงต าแหน่งรฐัมนตร ีแต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวน
สมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของสภาผูแ้ทนราษฎรในขณะแต่งตัง้ 
เป็นผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ในกรณีทีไ่มม่พีรรคการเมอืงใดในสภาผูแ้ทนราษฎรมี
ลกัษณะทีก่ าหนดไวต้ามวรรคหนึ่ง ใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ผูเ้ป็นหวัหน้าพรรคการเมอืงซึง่ไดร้บัเสยีงสนบัสนุนขา้งมากจาก
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในพรรคการเมอืงทีส่มาชกิในสงักดัของ
พรรคนัน้มไิดด้ ารงต าแหน่งรฐัมนตร ีเป็นผูน้ าฝ่ายคา้นในสภา
ผูแ้ทนราษฎร ในกรณีทีม่เีสยีงสนบัสนุนเท่ากนั ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก  

 ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรบัสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตัง้ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎรย่อมพน้จากต าแหน่งเมื่อ
ขาดคุณสมบตัดิงักล่าวในวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง และใหน้ า
บทบญัญตัมิาตรา ๑๕๒๑๒๔ วรรคสี ่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณี
เช่นนี้พระมหากษตัรยิจ์ะไดท้รงแต่งตัง้ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทน 
ราษฎรแทนต าแหน่งทีว่่าง 

 มาตรา ๑๑๐๑๒๐  ภำยหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้ำบริหำร
รำชกำรแผ่นดินแล้ว พระมหำกษตัริย์จะทรงแต่งตั้งสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรผูเ้ป็นหัวหน้ำพรรคกำรเมืองหรือหัวหนำ้กลุ่มกำรเมือง
ในสภำผู้แทนรำษฎรที่สมำชิกในสงักัดของพรรคหรือกลุม่ของตนมิได้
ด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี และมีจ ำนวนสมำชิกมำกที่สดุในบรรดำพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่สมำชิกในสังกัดมิไดด้ ำรงต ำแหน่ง
รัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มี
อยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำ
ผู้แทนรำษฎร 
 ในกรณีที่ไม่มีพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองใดในสภำ
ผู้แทนรำษฎรมลีักษณะที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง ให้สมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรผูเ้ป็นหัวหน้ำพรรคกำรเมืองหรือหัวหนำ้กลุ่มกำรเมือง
ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้ำงมำกจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่สมำชิกในสังกัดของพรรคกำรเมืองหรอื
กลุ่มกำรเมืองนั้นมิได้ด ำรงต ำแหนง่รัฐมนตรี เป็นผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำ
ผู้แทนรำษฎร  ในกรณีที่มเีสียงสนบัสนุนเท่ำกัน ให้ใช้วิธีจับสลำก 
 ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรม
รำชโองกำรแต่งตั้งผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
 ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎรย่อมพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ
ขำดคุณสมบตัิดังกล่ำวในวรรคหนึง่หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี  และ
ให้น ำบทบัญญัตมิำตรำ ๑๒๔๑๓๓ วรรคส่ีห้ำ มำใช้บังคับโดยอนุโลม  
ในกรณีเช่นนี้ พระมหำกษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำ
ผู้แทนรำษฎรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

ส่วนที่ ๓  
วุฒิสภา  

 

ไม่มกีารแกไ้ข ไม่มีกำรแก้ไข 
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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 มาตรา ๑๒๑  วุฒิสภำประกอบดว้ยสมำชิกซึ่งรำษฎรเลือกตั้ง
จ ำนวนสองร้อยคน  
 ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ และ
ยังมิได้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำขึ้นแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้วุฒิสภำ
ประกอบด้วยสมำชิกวุฒิสภำเท่ำที่มีอยู่ 

 มาตรา ๑๒๑๑๑๑  วุฒสิภาประกอบดว้ยสมาชกิซึ่ง
ราษฎรเลือกตั้งจ านวนสองรวมหนึ่งรอ้ยหา้สบิคน ซึง่มาจากการ
เลอืกตัง้ในแต่ละจงัหวดั จงัหวดัละหนึ่งคน และมาจากการสรรหา
เท่ากบัจ านวนรวมขา้งตน้หกัดว้ยจ านวนสมาชกิวฒุสิภาทีม่าจาก
การเลอืกตัง้ 
 ในกรณีทีม่กีารเพิม่หรอืลดจงัหวดัในระหว่างวาระของสมาชกิ
วุฒสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้ ใหว้ฒุสิภาประกอบดว้ยสมาชกิเท่าทีม่อียู่ 
 ในกรณีทีต่ าแหน่งสมาชกิวุฒสิภาว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ 

และยงัมไิดม้กีารเลอืกตัง้สมาชิกวุฒิสภาหรอืสรรหาขึน้แทนต าแหน่ง
ทีว่่าง แลว้แต่กรณี ใหวุ้ฒสิภาประกอบดว้ยสมาชกิวุฒสิภาเท่าทีม่อียู่ 
 ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ใด ๆ ท าใหส้มาชกิวุฒสิภาไม่ครบ
จ านวนตามวรรคหนึ่ง แต่มจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละเกา้สบิหา้
ของจ านวนสมาชกิวุฒสิภาทัง้หมด ใหถ้อืว่าวุฒสิภาประกอบดว้ย
สมาชกิจ านวนดงักล่าว แต่ตอ้งมกีารเลอืกตัง้หรอืการสรรหาใหไ้ด้
สมาชกิวฒุสิภาครบจ านวนตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิ
วนันบัแต่วนัทีม่เีหตุการณ์ดงักลา่ว และใหส้มาชกิวฒุสิภาทีเ่ขา้มา
นัน้อยู่ในต าแหน่งเพยีงเท่าอายขุองวฒุสิภาทีเ่หลอือยู่ 

 มาตรา ๑๑๑๑๒๑  วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนรวม
หนึ่งร้อยห้าสิบไมเ่กินสองร้อยคนซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งในแตล่ะ
จังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมำจำกกำรเลือกกันเองและกำร 
สรรหำเท่ำกับจ ำนวนรวมข้ำงต้นหกัด้วยจ ำนวนสมำชิกวุฒิสภำที่มำ
จำกกำรเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำร
ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 
 (๑) ผู้ซึ่งเคยเป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ำซึ่งเปน็ต ำแหน่งบริหำร และข้ำรำชกำร
ฝ่ำยทหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งปลัดกระทรวงกลำโหม ผู้บญัชำกำรทหำร
สูงสุด หรือผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ ซึง่เลือกกันเองในแต่ละประเภท 
ประเภทละไม่เกินสิบคน 
 (๒) ผู้แทนสภำวิชำชีพ องค์กรวิชำชีพ หรืออำชีพท่ีมีกฎหมำย
จัดตั้ง ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวนไม่เกนิสิบห้ำคน 
 (๓) ผู้แทนองค์กรด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนแรงงำน ด้ำนวิชำกำร 
ด้ำนชุมชน และด้ำนท้องถิ่น ซึ่งเลอืกกันเอง จ ำนวนไม่เกินสำมสิบคน 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิและคณุธรรมดำ้นกำรเมือง ควำมมั่นคง กำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน กฎหมำยและกระบวนกำรยตุิธรรม กำร
ปกครองท้องถิ่น กำรศึกษำ กำรเศรษฐกิจ กำรสำธำรณสุข 
สิ่งแวดล้อม ผังเมือง ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี สังคม ชำติพันธ์ุ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม คุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้ำนเด็กเยำวชน สตรี ด้ำนผู้พิกำร ผูด้้อยโอกำส ปรำชญ์
ชำวบ้ำน ผู้ประกอบวิชำชีพอิสระ และด้ำนอื่น ซึ่งมำจำกกำรสรรหำ 
จ ำนวนห้ำสิบแปดคน 
 (๕) ผู้ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน 
โดยให้เลือกตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมตำมดำ้นต่ำง ๆ ซึ่งได้รบั
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กำรคัดกรองจังหวัดละไม่เกินสิบคน  ในกรณีที่มีจังหวัดเพิ่มขึ้น ใหล้ด
จ ำนวนที่พึงมีตำม (๔) เมื่อถึงครำวท่ีมีกำรสรรหำ และเพิม่จ ำนวน
ตำม (๕) ให้ได้เท่ำจ ำนวนจังหวัดทีเ่พิ่มขึ้น 
 ในกรณีที่มีการเพิม่หรือลดจงัหวดัในระหว่างวาระของ

สมาชิกวฒุิสภาทีม่าจากการเลือกตั้ง ให้วฒุิสภาประกอบด้วย

สมาชิกเท่าทีม่ีอยู ่
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 

และยังมิได้มีการเลือกตั้งหรือสรรหาขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง แล้วแต่

กรณี ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 

 ให้มีคณะกรรมกำรสรรหำบุคคลดำ้นต่ำง ๆ ตำม (๔)  ท ำ
หน้ำท่ีสรรหำบุคคลผูส้มควรเป็นสมำชิกวุฒิสภำเท่ำจ ำนวนที่พึงมี
ตำมที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง ท้ังนี้ ให้ผู้เข้ำรับกำรสรรหำตำม (๔) มี
สิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้งตำม (๕) ด้วย 
 ให้มีคณะกรรมกำรกลั่นกรองท ำหน้ำท่ีคัดกรองบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณุธรรมในแตล่ะจังหวัด ให้มจี ำนวนไม่เกินสิบคน 
เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสยีงคะแนนเลือกตั้งได้หนึ่งเสียงตำม (๕) 
โดยให้เป็นกำรเลือกตั้งโดยตรงและลับและให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขต
เลือกตั้ง 
 ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๔๑  ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ ท ำให้
สมำชิกวุฒิสภำไม่ครบจ านวนตามวรรคหนึ่ง แตม่ีจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำร้อยละเก้าสิบห้าแปดสิบห้ำของจ ำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมด 

ให้ถือว่าที่ไดร้ับเลือกตำมประกำศรับรองผลกำรได้มำซึ่งสมำชิก
วุฒิสภำประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนดังกล่าว แต่จะมีกำรประชุม
วุฒิสภำมไิด้  และต้องมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาด ำเนินกำรให้
ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำครบจ านวนตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง



๑๐๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบเก้ำสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
และให้สมำชิกวุฒิสภำทีเ่ข้ำมำในภำยหลังนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำ
อายุของวฒุิสภาวำระที่เหลืออยู่ของสมำชิกวุฒิสภำที่เข้ำมำแทน 
 จ ำนวนที่จะพึงมีในแต่ละประเภท หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรเลือกกันเองตำม (๑) (๒) และ (๓) รวมทั้งในกำร 
สรรหำตำม (๔)  กำรคัดกรอง กำรเลือกตั้ง และกำรหำเสียงของ
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งตำม (๕) ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำร
ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 

 มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง  ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำว่ำง
ลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ และยังมิได้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำขึ้นแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง ให้วฒุิสภำประกอบด้วยสมำชิกวุฒิสภำเท่ำที่มีอยู่ 

 มาตรา ๑๒๑๑๑๑ วรรคสาม  ในกรณีทีต่ าแหน่งสมาชกิ
วุฒสิภาว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ และยงัมไิดม้กีารเลอืกตัง้สมาชิก
วุฒิสภาหรอืสรรหาขึน้แทนต าแหน่งทีว่่าง แลว้แต่กรณี ใหวุ้ฒสิภา
ประกอบดว้ยสมาชกิวุฒสิภาเท่าทีม่อียู ่

 มาตรา ๑๑๑ วรรคสาม๑๒๒  ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชิก
วุฒิสภำว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ และยังมไิด้มีกำรเลือกตั้งหรือ 

สรรหาขึ้นด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
แล้วแต่กรณี ให้วุฒิสภำประกอบดว้ยสมำชิกวุฒิสภำเท่ำท่ีมีอยู ่

 มาตรา ๑๒๕  บุคคลผูม้ีคณุสมบตัดิังต่อไปนี ้เป็นผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกวุฒิสภำ  
 (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด  
 (๒) มีอำยุไมต่่ ำกว่ำสี่สิบปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง   
 (๓) ส ำเร็จกำรศึกษำไมต่่ ำกว่ำปรญิญำตรีหรือเทียบเท่ำ  
 (๔) มีลักษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งตำมมำตรำ ๑๐๗ (๕) 
 

 มาตรา ๑๒๕๑๑๕  บุคคลผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้เป็นผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืไดร้บัการเสนอ
ชื่อเพื่อเขา้รบัการสรรหาเป็นสมาชกิวุฒสิภา  
 (๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ  
 (๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิปีบรบิรูณ์ในวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้
หรอืวนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
 (๓) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  
 (๔) ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิวุฒสิภาทีม่าจากการ
เลอืกตัง้ตอ้งมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๐๗ (๕) 
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

 

 มาตรา ๑๑๕๑๒๓  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครหรือได้รับกำรเสนอ
ช่ือเป็นสมำชิกวุฒิสภำต้องมีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
 (๒) มีอำยุไมต่่ ำกว่ำสี่สิบปีบริบูรณใ์นวันสมัครรับเลือกตั้งหรือ
วันท่ีประกำศให้เริ่มกระบวนกำรให้ได้รับการเสนอชื่อมำซึ่งสมำชิก
วุฒิสภำ 
 (๓) มีคุณสมบตัิตำมมำตรำ ๑๒๑ และส ำหรับผู้มสีิทธิสมัคร
ตำมมำตรำ ๑๒๑ (๕) ต้องมีคณุสมบัติตำมมำตรำ ๑๑๐ (๓) ด้วย 
 (๓๔) ส ำเร็จกำรศึกษำไมต่่ ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
ส ำหรับสมำชิกวุฒิสภำตำมมำตรำ ๑๒๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) 



๑๐๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

  (ก) มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นในจงัหวดัทีส่มคัรรบั
เลอืกตัง้มาแลว้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าหา้ปีนบัถงึวนัสมคัร
รบัเลอืกตัง้ 
  (ข) เป็นบุคคลซึง่เกดิในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ 
  (ค) เคยศกึษาในสถานศกึษาทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัทีส่มคัร
รบัเลอืกตัง้เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าหา้ปีการศกึษา 
  (ง) เคยรบัราชการหรอืเคยมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นใน
จงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าหา้ปี 
 (๕) ไม่เป็นบุพการ ีคู่สมรส หรอืบุตรของผูด้ ารงต าแหน่ง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
 (๖) ไม่เป็นสมาชกิหรอืผูด้ ารงต าแหน่งใดในพรรค
การเมอืงหรอืเคยเป็นสมาชกิหรอืเคยด ารงต าแหน่งและพน้จาก
การเป็นสมาชกิหรอืการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมอืง
มาแลว้ยงัไม่เกนิหา้ปีนบัถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืวนัทีไ่ดร้บัการ
เสนอชื่อ 

 (๗) ไม่เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืเคยเป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและพน้จากการเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรมาแลว้ไม่เกนิหา้ปีนบัถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืวนัที่
ไดร้บัการเสนอชื่อ 

 (๘) เป็นบุคคลตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตาม
มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรอื 
(๑๔) 
 
 

 (๕) ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง

คุณสมบัติอื่นตำมพระรำชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรไดม้ำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 
 (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชกิวุฒิสภาทีม่าจากการ
เลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ด้วย 

  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านในจังหวัดที่สมคัรรับ

เลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าห้าปีนับถงึวันสมัคร

รับเลือกตั้ง 

  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่มัครรับเลือกตั้ง 

  (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตัง้อยู่ในจังหวัดที่สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไมน่้อยกว่าห้าปีการศึกษา  

  (ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน

จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (๖) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง

หรือเคยเป็นสมาชิกหรือเคยด ารงต าแหน่งและพ้นจากการเป็น

สมาชิกหรือการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแลว้ยัง

ไม่เกินห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชือ่ 

 (๗) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพน้จากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรมาแล้วไม่เกินห้าปีนับถงึวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่

ได้รับการเสนอชื่อ 

 (๘) เป็นบุคคลต้องห้ามมใิห้ใช้สิทธิสมัครรบัเลือกตั้งตามมาตรา 

๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 



๑๐๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๙) ไม่เป็นรฐัมนตรหีรอืผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงอื่นซึง่
มใิช่สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  หรอืเคยเป็นแต่พน้จาก
ต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ยงัไม่เกนิหา้ปี 
 มาตรา ๑๒๖  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี ้เป็นบุคคลต้องหา้ม
มิใหใ้ช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกวฒุิสภา 

 (๑) เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง  
 (๒) เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรือเคยเป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

มาแล้วยงัไม่เกินหนึง่ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง  
 (๔) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
มาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ 
(๑๔) 

 (๙) ไม่เป็นรัฐมนตรหีรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมใิช่

สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น  หรือเคยเป็นแต่พ้นจาก

ต าแหน่งดงักล่าวมาแล้วยังไม่เกินห้าป ี
 

 มาตรา ๑๒๖  บุคคลผูม้ีลักษณะดงัต่อไปนี ้เป็นบุคคล
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมำชิกวุฒิสภำ  
 (๑) เป็นสมำชิกหรือผู้ด ำรงต ำแหนง่อื่นของพรรคกำรเมือง  
 (๒) เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือเคยเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรมำแล้วยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรบัเลือกตั้ง  
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมำชิกวุฒิสภำตำมบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญู
นี้ในอำยุของวุฒิสภำครำวก่อนกำรสมัครรับเลือกตั้ง  
 (๔) เป็นบุคคลต้องหำ้มมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมมำตรำ 
๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 

 มาตรา ๑๒๕๑๑๕  บุคคลผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้เป็นผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืไดร้บัการเสนอ
ชื่อเพื่อเขา้รบัการสรรหาเป็นสมาชกิวุฒสิภา  
 (๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ  
 (๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิปีบรบิรูณ์ในวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้
หรอืวนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
 (๓) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  
 
 

 มาตรา ๑๑๕๑๒๔  บุคคลผู้มีคุณสมบัติและสิทธิสมัครหรือ
ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นสมำชิกวุฒิสภำต้องไมม่ีลักษณะต้องห้ำม 
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้ง
หรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรหีรือเทียบเท่า  
 



๑๐๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๔) ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิวุฒสิภาทีม่าจากการ
เลอืกตัง้ตอ้งมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๐๗ (๕) 
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

  (ก) มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นในจงัหวดัทีส่มคัรรบั
เลอืกตัง้มาแลว้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าหา้ปีนบัถงึวนัสมคัร
รบัเลอืกตัง้ 
  (ข) เป็นบุคคลซึง่เกดิในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ 
  (ค) เคยศกึษาในสถานศกึษาทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัทีส่มคัร
รบัเลอืกตัง้เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าหา้ปีการศกึษา 
  (ง) เคยรบัราชการหรอืเคยมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นใน
จงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าหา้ปี 
 (๕) ไม่เป็นบุพการ ีคู่สมรส หรอืบุตรของผูด้ ารงต าแหน่ง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
 (๖) ไม่เป็นสมาชกิหรอืผูด้ ารงต าแหน่งใดในพรรค
การเมอืงหรอืเคยเป็นสมาชกิหรอืเคยด ารงต าแหน่งและพน้จาก
การเป็นสมาชกิหรอืการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมอืง
มาแลว้ยงัไม่เกนิหา้ปีนบัถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืวนัทีไ่ดร้บัการ
เสนอชื่อ 

 (๗) ไม่เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืเคยเป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและพน้จากการเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรมาแลว้ไม่เกนิหา้ปีนบัถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืวนัที่
ไดร้บัการเสนอชื่อ 

 

 (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชกิวุฒิสภาทีม่าจากการ
เลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ด้วย 

  (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านในจังหวัดที่สมคัรรับ

เลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าห้าปีนับถงึวันสมัคร

รับเลือกตั้ง 

  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่มัครรับเลือกตั้ง 

  (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตัง้อยู่ในจังหวัดที่สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไมน่้อยกว่าห้าปีการศึกษา 

  (ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน

จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (๕๑) ไม่เป็นบุพกำรี คูส่มรส หรือบุตรของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
 (๖๒) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรง
ต ำแหน่งในพรรคกำรเมืองหรือกลุม่กำรเมือง หรือเคยเป็นสมาชิก
หรือเคยด ารงต ำแหน่งและพ้นจากการเป็นสมำชิกหรือการด ารง
ต าแหนง่ใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแล้วยังไม่เกินสภำผู้แทน 
รำษฎร  ทั้งนี้ ภำยในระยะเวลำหำ้ปนีับถึงวันสมคัรรับเลือกตั้งหรอื 

ก่อนวันท่ีได้รับการเสนอชื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นสมำชิกวุฒิสภำ 
 (๗) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพน้จากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรมาแล้วไม่เกินห้าปีนับถงึวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่

ได้รับการเสนอชื่อ 

 
 



๑๑๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๘) เป็นบุคคลตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตาม
มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรอื 
(๑๔) 
 (๙) ไม่เป็นรฐัมนตรหีรอืผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงอื่นซึง่
มใิช่สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  หรอืเคยเป็นแต่พน้จาก
ต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ยงัไม่เกนิหา้ปี 
 มาตรา ๑๒๖  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี ้เป็นบุคคลต้องหา้ม
มิใหใ้ช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกวฒุิสภา 

 (๑) เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง  
 (๒) เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรือเคยเป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

มาแล้วยงัไม่เกินหนึง่ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง  
 (๔) เป็นบุคคลต้องหา้มมใิหใ้ช้สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ตาม
มาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ 
(๑๔) 

 (๓) ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในองค์กรตำม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนำ้ที่ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐภำยในระยะเวลำ
สองปีก่อนวันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นสมำชิกวุฒิสภำ 
 (๘๔) เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สทิธิสมัครรับเลือกตั้งตำม
มำตรำ ๑๐๒๑๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑๑๐) 
(๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖) 
 (๙๕) ไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองอื่นซึ่ง
มิใช่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือเคยเป็นแต่พ้นจำก
ต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วยังไม่เกินห้ำปี 

 มาตรา ๑๒๗  สมำชิกวุฒิสภำจะเป็นรัฐมนตรีหรือข้ำรำชกำร
กำรเมืองอื่นมิได ้ 
 บุคคลผู้เคยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำและสมำชิกภำพสิ้นสุด
ลงมำแล้วยังไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่สมำชิกภำพสิ้นสุดลงตำมมำตรำ ๑๓๓ 
(๑) จะเป็นรัฐมนตรีหรือข้ำรำชกำรกำรเมืองอื่นมิได้ 

 มาตรา ๑๒๗๑๑๖  สมาชกิวุฒสิภาจะเป็นรฐัมนตรหีรือ
ข้าราชการ ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงอื่น หรอืผูด้ ารงต าแหน่งใน
องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ มไิด ้ 
 บุคคลผูเ้คยด ารงต าแหน่งสมาชกิวุฒสิภาและสมาชกิภาพ
สิน้สดุลงมาแลว้ยงัไม่เกนิหนึ่งสองปี เว้นแต่สมาชิกภาพส้ินสุดลง 
 

 มาตรา ๑๑๖๑๒๕  สมำชิกวุฒิสภำจะเป็นรัฐมนตรี ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองอื่น หรือผูด้ ำรงต ำแหน่งใดในองค์กรอิสระตำม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนำ้ที่ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ มิได ้
 บุคคลผูเ้คยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกวฒุิสภำและสมำชิกภำพ
สิ้นสุดลงมำแล้วยังไมเ่กินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผูด้ ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมือง หรือผูด้ ำรงต ำแหน่งใดในองค์กรตำมรัฐธรรมนญูซึ่งมี
หน้ำท่ีตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ มิได ้



๑๑๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ตามมาตรา ๑๓๓ (๑) จะเป็นรฐัมนตร ีหรอืข้าราชการผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมอืงอื่น มไิด ้

 มาตรา ๑๓๐  อำยุของวุฒิสภำมีก ำหนดครำวละหกปีนับแต่
วันเลือกตั้ง  
 มาตรา ๑๓๒  สมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำเริม่ตั้งแต่วัน
เลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๓๐  อายุของวฒุิสภามกี าหนดคราวละหกปีนบั

แต่วันเลือกตั้ง  

 มาตรา ๑๓๒๑๑๗  สมาชกิภาพของสมาชกิวฒุสิภาทีม่าจาก
การเลอืกตัง้เริม่ตัง้แต่วนัทีม่กีารเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา และสมาชกิ
ภาพของสมาชกิวฒุสิภาทีม่าจากการสรรหาเริม่ตัง้แต่วนัทีค่ณะ 
กรรมการการเลอืกตัง้ประกาศผลการสรรหา 
 สมาชกิภาพของสมาชกิวฒุสิภามกี าหนดคราวละหกปีนบั
แต่วนัเลอืกตัง้ หรอืวนัทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศผลการ
สรรหา แลว้แต่กรณี โดยสมาชกิวุฒสิภาจะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนั
เกนิหนึ่งวาระไม่ได ้

 ใหส้มาชกิวฒุสิภาซึง่สิน้สดุสมาชกิภาพตามวาระ อยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมสีมาชกิวฒุสิภาขึน้ใหม่ 

 มาตรา ๑๑๗๑๒๖  สมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำที่มำจำก
กำรเลือกตั้งเริม่ตั้งแต่วันที่มีกำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำ และส่วนสมำชิก
ภำพของสมำชิกวุฒิสภำที่มำจำกกำรเลือกกันเองและกำรสรรหำเริ่ม
ตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีประกำศรับรองผลกำรสรรหา
ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 
 สมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำมีก ำหนดครำวละหกปีนับแต่
วันเลือกตั้งหรือวันทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งมปีระกำศผลการ
สรรหา แล้วแต่กรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาตำมวรรคหนึ่ง และจะ
ด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกันเกินหนึง่สองวำระ ไม่มไิด ้
 ให้สมำชิกวุฒิสภำซึ่งสมำชิกภำพสิน้สุดสมาชิกภาพลงตำม
วำระ อยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปจนกว่ำจะมีสมำชิก
วุฒิสภำขึ้นใหม ่ ในกรณีนี้ ให้ประธำนหรือรองประธำนวุฒสิภำซึ่งพน้
จำกต ำแหน่งตำมวำระ ปฏิบัติหนำ้ที่ประธำนหรือรองประธำน
วุฒิสภำต่อไป จนถึงวันท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศรับรอง
ผลกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ  และให้สมำชิกวุฒิสภำซึ่งมีอำยุสูงสดุ
ตำมล ำดับปฏบิัติหน้ำที่ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำแทนจนกวำ่
จะมีกำรเลือกประธำนหรือรองประธำนวุฒิสภำขึ้นใหม ่

 มาตรา ๑๓๑  เมื่ออำยุของวุฒิสภำสิน้สุดลง พระมหำกษตัริยจ์ะได้
ทรงตรำพระรำชกฤษฎกีำให้มีกำรเลอืกตั้งสมำชิกวุฒิสภำใหม่เป็นกำร
เลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องก ำหนดวันเลือกตั้งภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่อำยุ
ของวุฒิสภำสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งต้องก ำหนดเป็นวันเดยีวกันทั่ว
รำชอำณำจักร  
 

 มาตรา ๑๓๑๑๑๘  เมื่ออายุวาระของสมาชกิวุฒสิภาซึง่มา
จากการเลอืกตัง้สิน้สุดลง พระมหากษตัรยิจ์ะไดท้รงตราพระราช
กฤษฎกีาใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิวุฒสิภาซึง่มาจากการเลอืกตัง้ใหม่
เป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไป ซึง่ตอ้งก าหนดวนัเลอืกตัง้ภายในสามสบิวนั 

 

 

 มาตรา ๑๑๘๑๒๗  เมื่อวำระของสมำชิกวุฒิสภำซึ่งมำจำกกำร
เลือกตั้งสิ้นสุดลง พระมหำกษัตริย์จะได้ทรงตรำพระรำชกฤษฎีกำให้มี
กำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งใหม่เป็นกำรเลือกตั้ง
ทั่วไป ซึ่งต้องก ำหนดวันเลือกตั้งภำยในสามหกสิบวันนับแต่วันที่วำระ
ของสมำชิกวุฒิสภำซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้น
ต้องก ำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วรำชอำณำจักร 



๑๑๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๖๘ ให้สมำชิก
วุฒิสภำที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่อำยุของวุฒิสภำสิ้นสุดลงตำมวรรค
หนึ่ง ท ำหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำสมำชิกวุฒิสภำที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเขำ้
รับหน้ำที ่

นบัแต่วนัทีอ่ายุวาระของสมาชกิวุฒสิภาซึง่มาจากการเลอืกตัง้สิน้สุด
ลง และวนัเลอืกตัง้นัน้ต้องก าหนดเป็นวนัเดยีวกนัทัว่ราชอาณาจกัร  
 เมื่อวาระของสมาชกิวุฒสิภาซึง่มาจากการสรรหาสิน้สดุลง 
ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศก าหนดวนัเริม่การสรรหา
และระยะเวลาการสรรหาสมาชกิวุฒสิภา ซึง่ตอ้งท าการสรรหาให้
แลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีว่าระของสมาชกิวฒุสิภาทีม่า
จากการสรรหาสิน้สดุลง 
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๑๖๘ ให้

สมาชิกวฒุิสภาที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่อายุของวุฒิสภาส้ินสุด

ลงตามวรรคหนึ่ง ท าหน้าทีต่่อไปจนกว่าสมาชิกวฒุิสภาที่ได้รับ

เลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที ่

 เมื่อวำระของสมำชิกวุฒิสภำซึ่งมำจำกกำรเลือกกันเองหรือ
กำรสรรหำสิ้นสดุลง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด
วันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาด ำเนินกำรเพื่อให้ไดม้ำ
ซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ ซึ่งต้องท าการสรรหาใหแ้ล้วเสร็จภำยในหกเก้ำ
สิบวันนับแต่วันที่วำระของสมำชิกวุฒิสภำทีม่าจากการสรรหาสิ้นสดุ
ลง  และวันเริม่ต้นกระบวนกำรใหไ้ด้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำแตล่ะ
ประเภทตำมมำตรำ ๑๒๑ ต้องก ำหนดเป็นวันเดียวกันทุกประเภท 

 มาตรา ๑๓๓  สมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำสิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ถึงครำวออกตำมอำยุของวุฒิสภำ  
 (๒) ตำย   
 (๓) ลำออก  
 (๔) ขำดคุณสมบตัิตำมมำตรำ ๑๒๕  
 (๕) มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒๖  
 (๖) มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒๗  
 (๗) กระท ำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒๘   
 (๘) วุฒิสภำมีมติตำมมำตรำ ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่ง 
หรือศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้พ้นจำกสมำชิกภำพตำมมำตรำ ๙๖ ใน
กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันที่วุฒิสภำมีมติหรือศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัย แล้วแต่กรณ ี 
 
 

 มาตรา ๑๓๓๑๑๙  สมาชกิภาพของสมาชกิวุฒสิภาสิน้สดุ
ลง เมื่อ  
 (๑) ถงึคราวออกตามอายุของวฒุิสภาวาระ 
 (๒) ตาย   
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๑๒๕๑๑๕ 
 
 (๕) มีลักษณะกระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๒๖ 

๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรอืมาตรา ๒๖๖ 
 (๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๗ 
 (๗) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๘  

 มาตรา ๑๑๙๑๒๘  สมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำสิ้นสดุลง 
เมื่อ 
 (๑) ถึงครำวออกตำมวำระ 
 (๒) ตำย 
 (๓) ลำออก 
 (๔) วุฒิสภำมมีติให้ออกตำมมำตรำ ๑๐๐ 
 (๔๕) ขำดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้ามตำมมำตรำ 
๑๑๕๑๒๓ 
 (๖) มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒๔ 
 (๕๗) กระท ำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๑๖ มาตรา 
๒๖๕๑๒๕ หรือมำตรำ ๒๖๖๒๕๒ 
 (๖๘) วุฒิสภาศำลรัฐธรรมนูญมีมติค ำวินิจฉัยให้พ้นจำก
สมำชิกภำพตำมมำตรำ ๒๗๔ ให้๙๙ หรือถูกถอดถอนออกจำก



๑๑๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๙) ขำดประชุมเกินจ ำนวนหนึ่งในสี่ของจ ำนวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยี่สบิวัน โดยไมไ่ด้รบั
อนุญำตจำกประธำนวุฒิสภำ  
 (๑๐) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ใน
ควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

 (๘๖) วุฒสิภามมีตติามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ใหถ้อดถอนออก
จากต าแหน่ง หรอืศาลรฐัธรรมนูญมคี าวนิิจฉยัใหพ้น้จากสมาชกิภาพ
ตามมาตรา ๙๖๙๑ หรอืศาลฎกีามคี าสัง่ตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง 
หรอืมาตรา ๒๔๐ วรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่าสิน้สดุสมาชกิภาพ
นบัแต่วนัทีวุ่ฒสิภามมีตหิรอืศาลรัฐธรรมนูญมคี าวนิิจฉยัหรอืมคี าสัง่ 
แลว้แต่กรณี  
 (๙๗) ขาดประชุมเกนิจ านวนหนึ่งในสีข่องจ านวนวนัประชุม
ในสมยัประชุมทีม่กี าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั โดย
ไม่ไดร้บัอนุญาตจากประธานวฒุสิภา  
 (๑๐๘) ถูกจ าคุกโดยตอ้งค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก แม้
จะมกีารรอการลงโทษ เวน้แต่เป็นการรอการลงโทษในความผดิ
อนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ หรอืความผดิฐาน
หมิน่ประมาท 

ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๕๔ หรือศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้น
จากสมาชกิภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศำลฎีกามีค ำสั่งตามมาตรา 
๒๓๙ วรรคสองให้ด ำเนินกำรใหม่เพื่อให้ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ หรือ
มาตรา ๒๔๐ วรรคสามให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ในกรณเีช่นนี้ ให้ถือ
ว่ำสิ้นสดุสมำชิกภำพนับแต่วันท่ีวฒุิสภามีมติถูกถอดถอนหรือศำลมี
ค ำวินิจฉัยหรือมคี ำสั่ง แล้วแต่กรณ ี
 (๗๙) ขำดประชุมเกินจ ำนวนหนึ่งในสี่ของจ ำนวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยี่สบิวันโดยไมไ่ดร้ับ
อนุญำตจำกประธำนวุฒิสภำ  หรอืไม่แสดงตนเพื่อลงมติในท่ีประชุม
สภำเกินจ ำนวนทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับกำรประชุม 
 (๘๑๐) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดใหจ้ ำคุก แม้จะมีกำรรอกำร
ลงโทษ  เว้นแต่เป็นกำรรอกำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระท ำโดย
ประมำท ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท 

 มาตรา ๑๓๔  เมื่อต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำว่ำงลงเพรำะเหตุ
อื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมอำยุของวุฒิสภำ ให้มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกวุฒิสภำขึ้นแทนภำยในสีส่บิห้ำวันนับแต่วันท่ีต ำแหน่งน้ันว่ำงลง 
เว้นแต่อำยุของวุฒิสภำจะเหลือไมถ่ึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
 สมำชิกวุฒิสภำผู้เข้ำมำแทนน้ันใหอ้ยู่ในต ำแหน่งได้เพยีงเท่ำ
อำยุของวุฒิสภำที่เหลืออยู ่

 มาตรา ๑๓๔๑๒๐  เมื่อต าแหน่งสมาชกิวุฒสิภาว่างลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภามาตรา 
๑๑๙ ใหม้ีการเลือกตั้งน าบทบญัญตัมิาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ 

มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบ้งัคบักบัการเลอืกตัง้หรอื
การสรรหาสมาชกิวฒุสิภาขึ้นในกรณีดงักล่าว และใหส้มาชกิ
วุฒสิภาผูเ้ขา้มาแทนภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นที่
ว่างลงนัน้ อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตน
แทน เวน้แต่อายุวาระของสมาชกิวุฒสิภาทีว่่างลงจะเหลอืไม่ถงึหนึ่ง
รอ้ยแปดสบิวนั จะไม่ด าเนินการเลอืกตัง้หรอืการสรรหากไ็ด้ 
 

 

 มาตรา ๑๒๐๑๒๙  เมื่อต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำว่ำงลงเพรำะ
เหตุตำมมำตรำ ๑๑๙๑๒๘ ใหน้ าบทบัญญัตมิาตรา ๑๑๒ มาตรา 

๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ด ำเนินกำรให้ได้มำใชบ้ังคับ
กับการเลือกตั้งหรือการสรรหาซึง่สมำชิกวุฒิสภำในกรณีแทน
ต ำแหน่งท่ีว่ำงให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันท่ีมีเหตุดังกล่ำว  
และให้สมำชิกวุฒิสภำผู้เข้ำมำแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงนั้นอยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วำระ
ของสมำชิกวุฒิสภำที่ว่ำงลงนั้นจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสบิวัน จะ
ไม่ด ำเนินกำรเลือกตั้งหรือการสรรหาให้ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำแทน
ต ำแหน่งท่ีว่ำงนั้นก็ได ้



๑๑๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 สมาชิกวฒุิสภาผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียง

เท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู ่
 มาตรา ๑๓๕  ในกำรพิจำรณำเลือก แต่งตั้ง ให้ค ำแนะน ำ หรือ
ให้ควำมเห็นชอบ ให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งใดตำมมำตรำ ๑๓๘ มำตรำ 
๑๔๓ มำตรำ ๑๙๖ มำตรำ ๑๙๙ มำตรำ ๒๕๗ มำตรำ ๒๖๑ มำตรำ ๒๗๔ 
(๓) มำตรำ ๒๗๗ มำตรำ ๒๗๘ มำตรำ ๒๗๙ (๓) มำตรำ ๒๙๗ มำตรำ 
๓๐๒ และมำตรำ ๓๑๒ ให้วุฒิสภำแต่งตั้งคณะกรรมำธิกำรขึ้นคณะหนึ่ง 
ท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติและควำมประพฤติของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอ
ช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนอัน
จ ำเป็น แล้วรำยงำนต่อวุฒิสภำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่อไป  
 กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมำธิกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
วิธีกำรที่ก ำหนดในข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ 

 มาตรา ๑๓๕๑๒๑  ในการทีวุ่ฒสิภาจะพจิารณาเลือก แต่งตั้ง 
ให้ค าแนะน า หรือให้ความเห็นชอบ ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งใดตาม
มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ 
มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา 
๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒บทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญนี้ ใหว้ฒุสิภาแต่งตัง้คณะกรรมาธกิารขึน้คณะหนึ่ง ท า
หน้าทีต่รวจสอบประวตัแิละความประพฤต ิและพฤตกิรรมทาง
จรยิธรรมของบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งนัน้ รวมทัง้
รวบรวมขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานอนัจ าเป็น แลว้รายงานต่อ
วุฒสิภาเพื่อประกอบการพจิารณาต่อไป  
 การด าเนินการของคณะกรรมาธกิารตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไป
ตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัการประชุมวุฒสิภา 

 มาตรา ๑๒๑๑๓๐  ในการเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภำจะต้อง
พิจำรณำให้บคุคลด ำรงต ำแหน่งใดตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้ 
ให้วุฒิสภำแต่งตั้งคณะกรรมำธิกำรขึ้นคณะหนึ่ง ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ
ประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจรยิธรรมของบุคคลผู้
ได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหนง่นั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยำนหลักฐำนอันจ ำเป็น แลว้รำยงำนต่อวุฒิสภำเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำต่อไป  ทั้งนี ้ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ 
 เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภำจะต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นในกำรที่
นำยกรัฐมนตรีจะน ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรง
แต่งตั้งรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรำยบุคคล ให้วุฒิสภำด ำเนินกำรตำม
วรรคหนึ่ง โดยจะมมีติเห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบในกำรเสนอนั้น มิได้  
แล้วแจ้งให้นำยกรัฐมนตรีทรำบ และประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป  
ทั้งนี้ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีได้รับรำยชื่อจำกนำยกรัฐมนตร ี
 การด าเนินการของคณะกรรมาธกิารตามวรรคหนึง่ ให้

เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในขอ้บังคับการประชมุวฒุิสภา 
 มาตรา ๑๒๒  กำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำ ให้ใช้เขตจังหวัด
เป็นเขตเลือกตั้ง  
 กำรค ำนวณเกณฑ์จ ำนวนสมำชิกวุฒิสภำที่แตล่ะจังหวัดจะพึง
มี ให้ค ำนวณตำมวิธีท่ีบัญญตัิไว้ในมำตรำ ๑๐๒ วรรคสอง วรรคสำม 
และวรรคสี่ โดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๒๓  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดห้นึ่งคน  
 กำรเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 

 มาตรา ๑๒๒๑๑๒  การเลอืกตัง้สมาชกิวุฒสิภาในแต่ละ
จงัหวดั ใหใ้ชเ้ขตจงัหวดัเป็นเขตเลอืกตัง้และใหม้สีมาชกิวฒุสิภา
จงัหวดัละหนึ่งคน โดยใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ออกเสยีงลงคะแนน
เลอืกตัง้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไดห้นึ่งเสยีงและใหใ้ชว้ธิอีอกเสยีง
ลงคะแนนโดยตรงและลบั 

 เพื่อประโยชน์ในการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา ใหผู้ส้มคัรรบั
เลอืกตัง้สามารถหาเสยีงเลอืกตัง้ไดก้แ็ต่เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานในหน้าทีข่องวุฒสิภา 

ตัดออกท้ังมำตรำ 



๑๑๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในกรณีที่จังหวัดใดมสีมำชิกวุฒิสภำได้มำกกว่ำหนึ่งคน ให้
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งท่ีได้คะแนนสูงสดุเรียงตำมล ำดับจนครบจ ำนวน
สมำชิกวุฒิสภำที่จะพึงมีได้ในจังหวัดนั้น เป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกวุฒิสภำ 

 หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการเลอืกตัง้และการหา
เสยีงเลอืกตัง้ของสมาชกิวฒุสิภา ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
และการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา 
 การค านวณเกณฑ์จ านวนสมาชกิวุฒิสภาทีแ่ต่ละจงัหวัด

จะพึงม ีให้ค านวณตามวธิีทีบ่ัญญัติไวใ้นมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง 

วรรคสาม และวรรคส่ี โดยอนุโลม  

 มาตรา ๑๒๓  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวฒุิสภา มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรบัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้

หนึ่งคน  
 การเลือกตั้งใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวฒุสิภาได้มากกว่าหนึ่งคน ให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับจนครบจ านวน

สมาชิกวฒุิสภาทีจ่ะพึงมีได้ในจังหวัดนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกวฒุิสภา 

  มาตรา ๑๑๓  ใหม้คีณะกรรมการสรรหาสมาชกิวุฒสิภาคณะ
หนึ่ง ประกอบดว้ยประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานกรรมการการ
เลอืกตัง้ ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ ประธานกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผู้
พพิากษาในศาลฎกีาซึง่ด ารงต าแหน่งไมต่ ่ากวา่ผูพ้พิากษาศาลฎกีาที่
ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีามอบหมายจ านวนหนึ่งคนและตุลาการในศาล
ปกครองสงูสดุทีท่ีป่ระชมุใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุมอบหมาย
จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ท าหน้าทีส่รรหาบุคคลตามมาตรา ๑๑๔ 

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บับญัชรีายชื่อจาก

ตัดออกท้ังมำตรำ 



๑๑๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ แลว้แจง้ผลการสรรหาใหค้ณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ประกาศผลผูไ้ดร้บัการสรรหาเป็นสมาชกิวฒุสิภา 
 ใหก้รรมการตามวรรคหนึ่งเลอืกกนัเองใหก้รรมการผูห้นึ่ง
เป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีทีไ่ม่มกีรรมการในต าแหน่งใด หรอืมแีต่ไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ถา้กรรมการทีเ่หลอือยู่นัน้มจี านวนไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่ง  ใหค้ณะกรรมการสรรหาสมาชกิวุฒสิภาประกอบดว้ยกรรมการ
ทีเ่หลอือยู่ 

  มาตรา ๑๑๔  ใหค้ณะกรรมการสรรหาสมาชกิวุฒสิภา
ด าเนินการสรรหาบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมจากผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ
จากองคก์รต่าง ๆ ในภาควชิาการ ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาชพี 
และภาคอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตักิารตามอ านาจหน้าทีข่อง
วุฒสิภาเป็นสมาชกิวุฒสิภาเท่าจ านวนทีจ่ะพงึมตีามทีก่ าหนดใน
มาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง 
 ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหค้ านึงถงึความรู ้ความ
เชีย่วชาญ หรอืประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิานของ
วุฒสิภาเป็นส าคญั  และใหค้ านึงถงึองคป์ระกอบจากบุคคลทีม่คีวามรู้
ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนั โอกาสและความเท่าเทยีม
กนัทางเพศ สดัสว่นของบุคคลในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งทีใ่กลเ้คยีง
กนั รวมทัง้การใหโ้อกาสกบัผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมดว้ย 

 หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการสรรหาสมาชกิ
วุฒสิภา ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิ
วุฒสิภา 

ตัดออกท้ังมำตรำ 



๑๑๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ส่วนที่ ๕ 
บทท่ีใช้แก่สภาทั้งสอง 

ส่วนท่ี ๕๔ 

บทท่ีใช้แก่สภาทัง้สอง 
ไม่มีกำรแก้ไข 

 

 มาตรา ๑๔๙  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ
ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชำวไทย และต้องปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำม
ซื่อสัตยส์ุจรติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชำวไทย 

 มาตรา ๑๔๙๑๒๒  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิ
วุฒสิภาย่อมเป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยูใ่นความผกูมดั
แห่งอาณตั ิมอบหมาย หรอืความครอบง าใด ๆ และตอ้งปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อประโยชน์สว่นรวมของปวงชน
ชาวไทย โดยปราศจากการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

 มาตรา ๑๒๒๑๓๑  สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรและสมำชิก
วุฒิสภำย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชำวไทยโดยไม่อยู่ในควำมผูกมัดแห่ง
อำณัติมอบหมำยหรือควำมครอบง ำใด ๆ และต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชำวไทย โดย
ปรำศจำกกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

 มาตรา ๑๕๐  ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และสมำชิกวุฒิสภำต้องปฏิญำณตนในท่ีประชุมแห่งสภำทีต่นเป็น
สมำชิกด้วยถ้อยค ำดังต่อไปนี ้ 
 “ข้ำพเจ้ำ (ช่ือผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบตัิ
หน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตยส์ุจริต เพื่อประโยชนส์่วนรวมของปวงชนชำว
ไทย ทั้งจะรักษำไว้และปฏิบัตติำมซึ่งรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักร
ไทยทุกประกำร” 

 มาตรา ๑๕๐๑๒๓  ก่อนเขา้รบัหน้าที ่สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาตอ้งปฏญิาณตนในทีป่ระชมุแห่งสภาที่
ตนเป็นสมาชกิดว้ยถอ้ยค าดงัต่อไปนี้  
 “ขา้พเจา้ (ชื่อผูป้ฏญิาณ) ขอปฏญิาณว่า ขา้พเจา้จะปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชน
ชาวไทยประเทศและประชาชน ทัง้จะรกัษาไวแ้ละปฏบิตัติามซึง่
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ” 

 มาตรา ๑๒๓๑๓๒  ก่อนเข้ำรับหน้ำท่ี สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำต้องปฏญิำณตนในท่ีประชุมแห่งสภำที่ตน
เป็นสมำชิกด้วยถ้อยค ำดังต่อไปนี ้
 “ข้ำพเจ้ำ (ช่ือผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบตัิ
หน้ำท่ีตำมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำโดยบรสิุทธ์ิใจ ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจรติ ยึดมั่นในจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชำชน 
ทั้งจะรักษำไว้และปฏิบตัิตำมซึ่งรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย
ทุกประกำร” 

 มาตรา ๑๕๑  สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำแตล่ะสภำ มี
ประธำนสภำคนหนึ่งและรองประธำนคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหำ 
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งจำกสมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ ตำมมติของสภำ  
 มาตรา ๑๕๒  ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
ด ำรงต ำแหน่งจนสิ้นอำยุของสภำหรือมีกำรยุบสภำ   
 ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำด ำรงต ำแหน่งจนถึงวันก่อน
วันเลือกประธำนและรองประธำนวุฒิสภำใหม่ 
 ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำนและ
รองประธำนวุฒสิภำ ย่อมพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระตำมวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เมื่อ  

 มาตรา ๑๕๑๑๒๔  สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาแต่ละ
สภา มปีระธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรอืสองคน 
ซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้จากสมาชกิแห่งสภานัน้ ๆ ตามมติ
ของสภา  
 ประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรด ารงต าแหน่งจน
สิน้อายุของสภาหรอืมกีารยุบสภา  
 ประธานและรองประธานวุฒสิภาด ารงต าแหน่งจนถงึวนั
ก่อนวนัเลอืกประธานและรองประธานวุฒสิภาใหม ่
 

 มาตรา ๑๒๔๑๓๓  สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำแตล่ะสภำ
มีประธำนสภำคนหนึ่งและรองประธำนสภำคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่ง
พระมหำกษตัริย์ทรงแต่งตั้งจำกสมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ ตำมมติของ
สภำ 
 ให้เลือกประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเพียงต ำแหน่งเดียวก่อนเพื่อ
ท ำหน้ำที่ประธำน โดยให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งได้รบัเลือก
คะแนนเสยีงสูงสุดเป็นประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  และเมื่อมีกำร
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้เลือกรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรสอง
คน  โดยให้รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรคนท่ีหนึ่งมำจำกพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองในสภำผู้แทนรำษฎรตำมมำตรำ ๑๒๐ 



๑๑๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๑) ขำดจำกสมำชิกภำพแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิก  
 (๒) ลำออกจำกต ำแหน่ง  
 (๓) ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตร ีรัฐมนตรี หรือข้ำรำชกำร
กำรเมืองอื่น  
 (๔) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุก 

 ประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และประธาน
และรองประธานวฒุสิภา ย่อมพน้จากต าแหน่งก่อนวาระตามวรรค
สองหรอืวรรคสาม แลว้แต่กรณี เมื่อ  
 (๑) ขาดจากสมาชกิภาพแห่งสภาทีต่นเป็นสมาชกิ 
 (๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
 (๓) ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีหรอืขา้ราชการ
การเมอืงอื่น 
 (๔) ตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุก แมค้ดนีัน้จะยงัไม่ถงึทีส่ดุหรอื
มกีารรอการลงโทษ เวน้แต่เป็นกรณีทีค่ดยีงัไม่ถงึทีส่ดุหรอืมกีารรอ
การลงโทษในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท ความผดิลหุโทษ 
หรอืความผดิฐานหมิน่ประมาท  
 ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ประธานและรองประธาน 
สภาผูแ้ทนราษฎรจะเป็นกรรมการบรหิารหรอืด ารงต าแหน่งใดใน
พรรคการเมอืงขณะเดยีวกนัมไิด ้
 มาตรา ๑๕๒  ประธานและรองประธานสภาผู้แทน 

ราษฎรด ารงต าแหน่งจนส้ินอายุของสภาหรือมีการยุบสภา 
 ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารงต าแหน่งจนถึงวัน

ก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ่
 ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธาน

และรองประธานวฒุิสภา ย่อมพน้จากต าแหน่งก่อนวาระตามวรรค

หนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เมื่อ  
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก  
 (๒) ลาออกจากต าแหน่ง  

 ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรด ำรงต ำแหน่งจน
ส้ินอำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสดุลงหรือมีการยุบสภำผู้แทน 
รำษฎรถูกยุบ 
 ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำด ำรงต ำแหน่งจนถึงวันก่อน
วันเลือกประธำนและรองประธำนวุฒิสภำใหม่ ซึ่งจะต้องกระท ำทุก
สำมป ี
 ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำนและ
รองประธำนวุฒิสภำ ย่อมพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระตำมวรรคสอง
หรือวรรคสำม แล้วแต่กรณี เมื่อ 
 (๑) ขำดจำกสมำชิกภำพแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิก 
 (๒) ลำออกจำกต ำแหน่ง 
 (๓) ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้ำรำชกำร
กำรเมืองอื่น 
 (๔) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
กำรรอกำรลงโทษ  เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีกำรรอ
กำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท ควำมผิดลหโุทษ 
หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท 
 ในระหว่ำงกำรด ำรงต ำแหน่ง ประธำนและรองประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรจะเป็นกรรมกำรบรหิำรหรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองขณะเดียวกัน มิได ้ และจะเข้ำร่วม
ประชุมพรรคกำรเมืองหรือกลุม่กำรเมืองมิได้ด้วย 



๑๑๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการ
การเมืองอื่น  
 (๔) ต้องค าพิพากษาใหจ้ าคุก 

 มาตรา ๑๕๓  ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำน
วุฒิสภำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรของสภำนั้น ๆ ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับ รองประธำนมีอ ำนำจหนำ้ที่ตำมที่ประธำนมอบหมำยและ
ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนประธำนเมื่อประธำนไม่อยู่หรือไมส่ำมำรถปฏิบตัิ
หน้ำท่ีได ้  
 ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ และผู้ท ำหน้ำที่
แทน ต้องวำงตนเป็นกลำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  
 มาตรา ๑๕๔  เมื่อประธำนและรองประธำนสภำผู้แทน 
รำษฎรหรือประธำนและรองประธำนวุฒิสภำไม่อยู่ในที่ประชุม ให้
สมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธำนในครำวประชุม
นั้น 

 มาตรา ๑๕๓๑๒๕  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและ
ประธานวฒุสิภามอี านาจหน้าทีด่ าเนินกจิการของสภานัน้ ๆ ให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบั รองประธานมอี านาจหน้าทีต่ามทีป่ระธาน
มอบหมายและปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานเมื่อประธานไม่อยูห่รอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ 
 ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวุฒสิภา และผูท้ า
หน้าทีแ่ทน ตอ้งวางตนเป็นกลางในการปฏบิตัหิน้าที ่ 
 เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอื
ประธานและรองประธานวุฒสิภาไม่อยูใ่นทีป่ระชุม ใหส้มาชกิแห่ง
สภานัน้ ๆ เลอืกกนัเองใหส้มาชกิคนหนึ่งเป็นประธานในคราว
ประชุมนัน้ 
 มาตรา ๑๕๔  เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทน 

ราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยูใ่นที่ประชุม ให้

สมาชิกแห่งสภาน้ัน ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธานในคราว

ประชุมนั้น 

 มาตรา ๑๒๕๑๓๔  ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำน
วุฒิสภำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรของสภำนั้น ๆ ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับ  รองประธำนมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมที่ประธำนมอบหมำยและ
ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนประธำนเมื่อประธำนไม่อยู่หรือไมส่ำมำรถปฏิบตัิ
หน้ำท่ีได ้
 ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ และผู้ท ำหน้ำที่
แทน ต้องวำงตนเป็นกลำงในทำงกำรปฏิบัตหิน้าทีเ่มือง 
 เมื่อประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำน
และรองประธำนวุฒิสภำไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้สมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ 
เลือกกันเองให้สมำชิกคนหน่ึงเป็นประธำนในครำวประชุมนั้น 

 มาตรา ๑๕๕  กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรและกำรประชุม
วุฒิสภำต้องมสีมำชิกมำประชุมไมน่้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่ละสภำจงึจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณี
กำรพิจำรณำระเบียบวำระกระทู้ถำมตำมมำตรำ ๑๘๓ และมำตรำ 
๑๘๔ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒสิภำจะก ำหนดเรื่ององค์ประชุมไว้ใน
ข้อบังคับเป็นอย่ำงอื่นก็ได ้ 

 มาตรา ๑๕๕๑๒๖  การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ประชุมวุฒสิภาตอ้งมสีมาชกิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภาจงึจะเป็นองค์
ประชุม เวน้แต่ในกรณีการพจิารณาระเบยีบวาระกระทูถ้ามตาม 
 
 

 มาตรา ๑๒๖๑๓๕  กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรและกำร
ประชุมวุฒิสภำต้องมสีมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ีอยู่ของแต่ละสภำ จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้น
แต่ในกรณีกำรพิจำรณำระเบยีบวำระกระทู้ถำมตำมมาตรา ๑๕๖ 
และมำตรำ ๑๕๗๑๖๕  สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒสิภำจะก ำหนด
เรื่ององค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่ำงอื่นก็ได ้



๑๒๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๕๖  กำรลงมติวินจิฉัยขอ้ปรึกษำให้ถือเอำเสียงข้ำง
มำกเป็นประมำณ เว้นแต่ที่มีบัญญตัิไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในรัฐธรรมนญูนี ้ 
 สมำชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในกำรออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี
คะแนนเสียงเท่ำกัน  ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 
 ประธำนรัฐสภำ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำนวุฒิสภำ 
ต้องจัดให้มีกำรบันทึกกำรออกเสียงลงคะแนนของสมำชิกแต่ละคน และ
เปิดเผยบันทึกดังกล่ำวไว้ในที่ท่ีประชำชนอำจเข้ำไปตรวจสอบได้ เว้นแต่
กรณีกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นกำรลับ  
 กำรออกเสยีงลงคะแนนเลือกหรือใหค้วำมเห็นชอบให้บุคคลด ำรง
ต ำแหน่งใด ให้กระท ำเป็นกำรลบั เวน้แต่ที่มีบญัญัตไิว้เปน็อยำ่งอื่นใน
รัฐธรรมนญูนี ้และสมำชิกย่อมมีอสิระและไม่ถูกผูกพันโดยมติของพรรค
กำรเมืองหรืออำณตัิอื่นใด 

มาตรา ๑๘๓๑๕๖ และมาตรา ๑๘๔๑๕๗ สภาผูแ้ทนราษฎรและ
วุฒสิภาจะก าหนดเรื่ององคป์ระชุมไวใ้นขอ้บงัคบัเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้ 

 การลงมตวินิจิฉยัขอ้ปรกึษาใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็น
ประมาณ  เวน้แต่ทีม่บีญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่นในรฐัธรรมนูญนี้ 
 สมาชกิคนหนึ่งย่อมมเีสยีงหนึ่งในการออกเสยีงลงคะแนน 

ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้
อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 ประธานรฐัสภา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และประธาน
วุฒสิภา ตอ้งจดัใหม้กีารบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนของสมาชกิ
แต่ละคน และเปิดเผยบนัทกึดงักล่าวไวใ้นทีท่ีป่ระชาชนอาจเขา้ไป
ตรวจสอบได ้เวน้แต่กรณีการออกเสยีงลงคะแนนเป็นการลบั 

 การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกหรอืใหค้วามเหน็ชอบใหบุ้คคล
ด ารงต าแหน่งใด ใหก้ระท าเป็นการลบั  เวน้แต่ทีม่บีญัญตัไิวเ้ป็นอยา่ง
อื่นในรฐัธรรมนูญนี้ และสมาชกิย่อมมอีสิระและไม่ถกูผกูพนัโดยมตขิอง
พรรคการเมอืงหรอือาณตัอิื่นใด 
 มาตรา ๑๕๖  การลงมติวินิจฉัยขอ้ปรึกษาใหถ้ือเอาเสียง

ข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ทีม่บีัญญัตไิว้เป็นอย่างอื่นใน

รัฐธรรมนูญนี ้ 

 สมาชิกคนหนึง่ย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้

อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

 ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธาน

วุฒิสภา ต้องจัดใหม้ีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิ 
 

 กำรลงมติวินจิฉัยข้อปรึกษำให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็น
ประมำณ  เว้นแต่ที่มีบญัญตัิไว้เปน็อย่ำงอื่นในรัฐธรรมนูญนี ้
 สมำชิกคนหนึ่งย่อมมเีสยีงหน่ึงในกำรออกเสียงลงคะแนน  ถ้ำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
 ประธำนรัฐสภำ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำน
วุฒิสภำ ต้องจัดให้มีกำรบันทึกกำรออกเสียงลงคะแนนของสมำชิก 
แต่ละคน และเปิดเผยบันทึกดังกลำ่วไว้ในที่ท่ีประชำชนอำจเข้ำไป
ตรวจสอบได้  เว้นแต่กรณีกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นกำรลับ 
 กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ควำมเห็นชอบให้บุคคล
ด ำรงต ำแหน่งใด ให้กระท ำเป็นกำรลับ  เว้นแต่ที่มีบญัญตัิไวเ้ป็น
อย่ำงอื่นในรัฐธรรมนูญนี้  และสมำชิกย่อมมีอิสระและไม่ถูกผูกพัน
โดยมติของพรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง บุคคล หรืออำณตัิอื่นใด 



๑๒๑ 
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ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

แต่ละคน และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในทีท่ี่ประชาชนอาจเข้าไป

ตรวจสอบได้ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ  

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหค้วามเหน็ชอบใหบุ้คคล

ด ารงต าแหน่งใด ให้กระท าเป็นการลับ เว้นแต่ทีม่ีบัญญัตไิว้เป็นอย่าง

อื่นในรัฐธรรมนญูนี ้และสมาชิกย่อมมีอิสระและไม่ถกูผูกพันโดยมติของ

พรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด 
 มาตรา ๑๕๙  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎร ให้มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำเพื่อให้สมำชิกได้มำประชุมครั้ง
แรก  
 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญทั่วไป และสมัยประชุมสำมญั
นิติบัญญตั ิ 
 วันประชุมครั้งแรกตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัย
ประชุมสำมัญทั่วไป ส่วนวันเริ่มสมยัประชุมสำมญันิติบัญญัติใหส้ภำ
ผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ก ำหนด ในกรณีที่กำรเริ่มประชุมครั้งแรกตำมวรรค
หนึ่งมีเวลำจนถึงสิ้นปปีฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน จะไมม่ีกำร
ประชุมสมัยสำมัญนติิบัญญัตสิ ำหรับปีนั้นก็ได ้
 ในสมยัประชุมสำมญันิติบญัญัต ิให้รัฐสภำด ำเนินกำรประชุมได้
เฉพำะกรณีที่บัญญัตไิว้ในหมวด ๒ หรือกำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
หรือรำ่งพระรำชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ กำรอนมุัติพระรำชก ำหนด 
กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประกำศสงครำม กำรให้ควำมเห็นชอบหนังสือ
สัญญำ กำรเลือกหรือกำรให้ควำมเหน็ชอบให้บุคคลด ำรงต ำแหน่ง กำรถอด
ถอนบุคคลออกจำกต ำแหน่ง กำรตั้งกระทู้ถำม และกำรแกไ้ขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนญู เว้นแต่รฐัสภำจะมมีติใหพ้ิจำรณำเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ  
 
 

 มาตรา ๑๕๙๑๒๗  ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ใหม้กีารเรยีกประชุมรฐัสภาเพื่อให้
สมาชกิไดม้าประชมุครัง้แรก  

 ในปีหนึ่งใหม้สีมยัประชมุสามญัทัว่ไป และสมยัประชุม
สามญันิตบิญัญตั ิ 

 วนัประชุมครัง้แรกตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืเป็นวนัเริม่สมยั
ประชุมสามญัทัว่ไป สว่นวนัเริม่สมยัประชุมสามญันิตบิญัญตัใิหส้ภา
ผูแ้ทนราษฎรเป็นผูก้ าหนด ในกรณีทีก่ารเริม่ประชุมครัง้แรกตามวรรค
หนึ่งมเีวลาจนถงึสิน้ปีปฏทินิไม่ถงึหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนั จะไมม่กีาร
ประชมุสมยัสามญันิตบิญัญตัสิ าหรบัปีนัน้กไ็ด ้

 ในสมยัประชุมสามญันิตบิญัญตั ิใหร้ฐัสภาด าเนินการ
ประชุมไดเ้ฉพาะกรณีทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๒ หรอืการพจิารณาร่าง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ การอนุมตัพิระราชก าหนด การใหค้วามเหน็ชอบในการ
ประกาศสงคราม การรบัฟังค าชีแ้จงและการใหค้วามเหน็ชอบหนงัสอื
สญัญา การเลอืกหรอืการใหค้วามเหน็ชอบใหบุ้คคลด ารงต าแหน่ง 

การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง การตัง้กระทูถ้าม และการแกไ้ข
เพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ เวน้แต่รฐัสภาจะมมีตใิหพ้จิารณาเรื่องอื่นใดดว้ย

 มาตรา ๑๒๗๑๓๖  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๐๓ วรรคสี่ ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ให้มีกำรเรียก
ประชุมรัฐสภำเพื่อให้สมำชิกได้มำประชุมเป็นครั้งแรก 
 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญทั่วไป และสมัยประชุมสำมญั
นิติบัญญตั ิ
 วันประชุมครั้งแรกตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สำมัญทั่วไป  ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญนติิบัญญัติ ให้สภำ
ผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ก ำหนด  ในกรณีที่กำรเริ่มประชุมครั้งแรกตำม
วรรคหนึ่งมีเวลำจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน จะไม่มีกำร
ประชุมสมัยสำมัญนติิบัญญัตสิ ำหรับปีนั้นก็ได ้
 ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๘๑ และมำตรำ ๑๘๒ ในสมัยประชุม
สำมัญนติิบัญญัติ ให้รัฐสภำด ำเนินกำรประชุมไดเ้ฉพำะกรณีที่บัญญตัิ
ไว้ในภำค ๑ หมวด ๒๑ พระมหำกษัตริย์  หรือกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่ำงพระรำชบญัญัติ กำร
อนุมัติพระรำชก ำหนด กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประกำศสงครำม 
กำรรับฟังค ำช้ีแจงและกำรให้ควำมเห็นชอบหนังสือสญัญำ กำรเลือก
หรือกำรให้ควำมเห็นชอบให้บุคคลด ำรงต ำแหน่ง กำรถอดถอนบุคคล
ออกจำกต ำแหน่ง กำรตั้งกระทู้ถำม และกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ   
 



๑๒๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๖๐  สมัยประชุมสำมญัของรัฐสภำสมยัหนึ่ง ๆ  ให้มี
ก ำหนดเวลำหนึ่งร้อยยีส่ิบวัน แต่พระมหำกษตัริยจ์ะโปรดเกลำ้โปรด
กระหม่อมให้ขยำยเวลำออกไปกไ็ด ้ 
 กำรปดิสมัยประชุมสำมญัก่อนครบก ำหนดเวลำหนึ่งร้อยยีส่ิบวัน 
จะกระท ำไดแ้ต่โดยควำมเห็นชอบของรัฐสภำ 

คะแนนเสยีงเกินมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่ี
อยู่ของทัง้สองสภา  
 สมยัประชมุสามญัของรฐัสภาสมยัหนึ่ง ๆ ใหม้กี าหนด 
เวลาหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั แต่พระมหากษตัรยิจ์ะโปรดเกลา้โปรด
กระหม่อมใหข้ยายเวลาออกไปกไ็ด ้

 การปิดสมยัประชมุสมยัสามญักอ่นครบก าหนดเวลาหนึ่ง
รอ้ยยีส่บิวนั จะกระท าไดแ้ต่โดยความเหน็ชอบของรฐัสภา 

 มาตรา ๑๖๐ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มี

ก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได ้ 

 การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบ

วัน จะกระท าได้แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

เว้นแต่รัฐสภำจะมีมติให้พิจำรณำเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียงมำกกวำ่
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภำ 
 สมัยประชุมสำมัญของรัฐสภำสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก ำหนดเวลำ
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน  แต่พระมหำกษตัริย์จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
ให้ขยำยเวลำออกไปก็ได ้
 กำรปิดสมัยประชุมสมัยสำมญัก่อนครบก ำหนดเวลำหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน จะกระท ำได้แต่โดยควำมเห็นชอบของรัฐสภำ 

 มาตรา ๑๖๑  พระมหำกษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภำ ทรง
เปิดและทรงปิดประชุม  
 พระมหำกษตัริย์จะเสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงท ำรัฐพิธีเปิด
ประชุมสมัยประชุมสำมัญทั่วไปครัง้แรกตำม มำตรำ ๑๕๙ วรรคหนึ่ง 
ด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกลำ้โปรดกระหม่อมให้พระรัชทำยำท
ซึ่งบรรลุนติิภำวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ มำท ำรัฐพิธกี็
ได ้ 
 มาตรา ๑๖๒  เมื่อมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
พระมหำกษตัริย์จะทรงเรยีกประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมยั
วิสำมัญกไ็ด ้ 
 มาตรา ๑๖๔  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๖๓ กำรเรียกประชุม 
กำรขยำยเวลำประชุม และกำรปิดประชุมรัฐสภำ ให้กระท ำโดยพระ
รำชกฤษฎีกำ 

 มาตรา ๑๖๑๑๒๘  พระมหากษตัรยิท์รงเรยีกประชมุ
รฐัสภา ทรงเปิดและทรงปิดประชุม  

 พระมหากษตัรยิจ์ะเสดจ็พระราชด าเนินมาทรงท ารฐัพธิเีปิด
ประชุมสมยัประชุมสามญัทัว่ไปครัง้แรกตามมาตรา ๑๕๙๑๒๗ วรรค
หนึ่ง ดว้ยพระองคเ์อง หรอืจะโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหพ้ระรชั
ทายาทซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้ หรอืผูใ้ดผูห้นึ่งเป็นผูแ้ทนพระองค ์มา
ท ารฐัพธิกีไ็ด ้ 

 เมื่อมคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรฐั พระมหากษตัรยิ์
จะทรงเรยีกประชมุรฐัสภาเป็นการประชุมสมยัวสิามญักไ็ด ้

 ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๒๙ การเรยีกประชมุ การขยาย
เวลาประชุม และการปิดประชุมรฐัสภา ใหก้ระท าโดยพระราช
กฤษฎกีา 

 มาตรา ๑๒๘๑๓๗  พระมหำกษัตริย์ทรงเรยีกประชุมรัฐสภำ 
ทรงเปิดและทรงปิดประชุม 
 พระมหำกษตัริย์จะเสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงท ำรัฐพิธีเปิด
ประชุมสมัยประชุมสำมัญทั่วไปครัง้แรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง

ด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกลำ้โปรดกระหม่อมให้พระรัชทำยำท
ซึง่บรรลุนติิภำวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ มำท ำรัฐพิธี
ก็ได ้
 เมื่อมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหำกษตัริย์จะ
ทรงเรียกประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญกไ็ด ้
 ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๒๙๑๓๘ กำรเรยีกประชุม กำรขยำย
เวลำประชุม และกำรปิดประชุมรฐัสภำ ให้กระท ำโดยพระรำช
กฤษฎีกำ 



๑๒๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๖๒ เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 

พระมหากษัตริยจ์ะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชมุสมยั

วิสามัญก็ได ้ 

 มาตรา ๑๖๔ ภายใต้บงัคับมาตรา ๑๖๓ การเรียกประชุม 

การขยายเวลาประชมุ และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระท าโดย

พระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๑๖๓  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำทั้ง
สองสภำรวมกัน หรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่ง
ในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ มีสิทธิเข้ำช่ือ
ร้องขอให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมรำชโองกำรประกำศเรียก
ประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญได้  
 ค ำร้องขอดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธำนรัฐสภำ  
 ให้ประธำนรัฐสภำน ำควำมกรำบบงัคมทูลและลงนำมรับ
สนองพระบรมรำชโองกำร 

 มาตรา ๑๖๓๑๒๙  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิ
วุฒสิภาทัง้สองสภารวมกนั หรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร มี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่ี
อยู่ของทัง้สองสภา มสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งขอใหน้ าความกราบบงัคมทลู
เพื่อมพีระบรมราชโองการประกาศเรยีกประชมุรฐัสภาเป็นการ
ประชุมสมยัวสิามญัได ้ 

 ค ารอ้งขอดงักล่าวในวรรคหนึ่ง ใหย้ื่นต่อประธานรฐัสภา  

 ใหป้ระธานรฐัสภาน าความกราบบงัคมทลูและลงนามรบั
สนองพระบรมราชโองการ 

 มาตรา ๑๒๙๑๓๘  สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรและสมำชิก
วุฒิสภำทั้งสองสภำรวมกัน หรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภำ มีสิทธิเข้ำช่ือร้องขอให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมรำช
โองกำรประกำศเรียกประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญได ้
 ค ำร้องขอดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธำนรัฐสภำ 
 ให้ประธำนรัฐสภำน ำควำมกรำบบงัคมทูลและลงนำมรับสนอง
พระบรมรำชโองกำร 

 มาตรา ๑๕๗  ในที่ประชุมสภำผูแ้ทนรำษฎร ที่ประชุมวฒุสิภำ 
หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ สมำชิกผู้ใดจะกลำ่วถ้อยค ำใดในทำงแถลง
ข้อเท็จจริง แสดงควำม คิดเห็น หรือออกเสยีงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์
โดยเดด็ขำด ผู้ใดจะน ำไปเปน็เหตุฟ้องร้องว่ำกล่ำวสมำชิกผู้นั้นในทำงใดมิได้  
 เอกสิทธิ์ตำมวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมำชิกผู้กล่ำวถ้อยค ำในกำร
ประชุมที่มีกำรถ่ำยทอดทำงวิทยุกระจำยเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หำก
ถ้อยค ำที่กล่ำวในที่ประชุมไปปรำกฏนอกบริเวณรัฐสภำ และกำรกล่ำว
ถ้อยค ำนั้นมีลักษณะเป็นควำมผิดทำงอำญำหรือละเมิดสิทธิในทำงแพ่ง
ต่อบุคคลอื่น  ซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมำชิกแห่งสภำนั้น   
 

 มาตรา ๑๕๗๑๓๐  ในทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ทีป่ระชมุ
วุฒสิภา หรอืทีป่ระชมุรว่มกนัของรฐัสภา สมาชกิผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค า
ใดในทางแถลงขอ้เทจ็จรงิ แสดงความคดิเหน็ หรอืออกเสยีงลงคะแนน  
 

ย่อมเป็นเอกสทิธิโ์ดยเดด็ขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องรอ้งว่ากล่าว
สมาชกิผูน้ัน้ในทางใดมไิด ้ 

 เอกสทิธิต์ามวรรคหน่ึงไม่คุม้ครองสมาชกิผูก้ล่าวถ้อยค าใน
การประชุมทีม่กีารถ่ายทอดทางวทิยุกระจายเสยีงหรอืวทิยุโทรทศัน์ 
หากถอ้ยค าทีก่ล่าวในทีป่ระชุมไปปรากฏนอกบรเิวณรฐัสภา และการ

 มาตรา ๑๓๐๑๓๙  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๓๑ และมำตรำ 
๒๙๙  ในที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ท่ีประชุมวุฒสิภำ หรือที่ประชมุ
ร่วมกันของรัฐสภำ สมำชิกผู้ใดจะกล่ำวถ้อยค ำใดในทำงแถลง
ข้อเท็จจริง แสดงควำมคดิเห็น หรอืออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็น 
เอกสิทธิ์โดยเด็ดขำด ผู้ใดจะน ำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ำกล่ำวสมำชิกผู้
นั้นในทำงใดมิได ้
 เอกสิทธิ์ตำมวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมำชิกผู้กล่ำวถ้อยค ำในกำร
ประชุมซึ่งประธำนมิได้อนุญำตใหอ้ภิปรำยหรือสั่งให้หยดุอภิปรำย 
หรือกำรกลำ่วถ้อยค ำที่มีกำรถ่ำยทอดให้ออกไปปรำกฏนอกบริเวณ



๑๒๔ 
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในกรณีตำมวรรคสอง ถ้ำสมำชิกกล่ำวถ้อยค ำใดที่อำจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมำชิกแห่งสภำนั้นได้รับควำม
เสียหำย ให้ประธำนแห่งสภำนั้นจดัให้มีกำรโฆษณำค ำช้ีแจงตำมที่
บุคคลนั้นร้องขอตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
ข้อบังคับกำรประชุมของสภำนั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสทิธิ
ของบุคคลในกำรฟ้องคดีต่อศำล  
 มาตรา ๑๕๘ เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไวใ้นมำตรำ ๑๕๗ ย่อม
คุ้มครองไปถึงผู้พมิพ์และผู้โฆษณำรำยงำนกำรประชุมตำมข้อบังคับ
ของสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ หรือรัฐสภำ แล้วแต่กรณี และคุม้ครอง
ไปถึงบุคคลซึ่งประธำนในท่ีประชุมอนุญำตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือ
แสดงควำมคดิเห็นในท่ีประชุมตลอดจนผู้ด ำเนินกำรถ่ำยทอดกำร
ประชุมสภำทำงวิทยุกระจำยเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ท่ีได้รับอนญุำต
จำกประธำนแห่งสภำนั้น ด้วย โดยอนุโลม 

กล่าวถ้อยค านัน้มลีกัษณะเป็นความผดิทางอาญาหรอืละเมดิสทิธิ
ในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึง่มใิช่รฐัมนตรหีรอืสมาชกิแห่งสภานัน้ 

 ในกรณีตามวรรคสอง ถา้สมาชกิกล่าวถอ้ยค าใดทีอ่าจเป็น
เหตุใหบุ้คคลอื่นซึง่มใิช่รฐัมนตรหีรอืสมาชกิแหง่สภานัน้ไดร้บั
ความเสยีหาย ใหป้ระธานแห่งสภานัน้จดัใหม้กีารโฆษณาค าชีแ้จง
ตามทีบุ่คคลนัน้รอ้งขอตามวธิกีารและภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ในขอ้บงัคบัการประชมุของสภานัน้ ทัง้นี้ โดยไม่กระทบกระเทอืน
ถงึสทิธขิองบุคคลในการฟ้องคดต่ีอศาล  

 เอกสทิธิท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรานี้ ยอ่มคุม้ครองไปถงึผูพ้มิพ์
และผูโ้ฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของสภาผูแ้ทนราษฎร 
วุฒสิภา หรอืรฐัสภา แลว้แต่กรณี และคุม้ครองไปถงึบุคคลซึง่ประธาน
ในทีป่ระชุมอนุญาตใหแ้ถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืแสดงความคดิเหน็ในที่
ประชุม ตลอดจนผูด้ าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทาง
วทิยุกระจายเสยีงหรอืวทิยุโทรทศัน์ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากประธานแห่ง
สภานัน้ดว้ยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๕๘ เอกสิทธิท์ี่บญัญัตไิวใ้นมาตรา ๑๕๗ ย่อม

คุ้มครองไปถึงผู้พมิพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชมุตามข้อบังคบั

ของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรอืรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุม้ครอง

ไปถงึบคุคลซึง่ประธานในที่ประชมุอนญุาตใหแ้ถลงข้อเทจ็จรงิ หรือ

แสดงความคิดเห็นในที่ประชมุตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอดการ

ประชมุสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวทิยุโทรทัศน์ทีไ่ด้รับอนุญาต

จากประธานแห่งสภานั้น ด้วย โดยอนุโลม 

รัฐสภำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยทอดทำงวิทยุกระจำยเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน ์หรือด้วยวิธีกำรอื่นใด หำกถ้อยค ำท่ีกล่ำวในที่ประชุมไป
ปรำกฏนอกบรเิวณรัฐสภำ และกำรกล่ำวถ้อยค ำนั้นมีลักษณะเป็น
ควำมผิดทำงอำญำหรือละเมิดสิทธิในทำงแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมำชิกแห่งสภำนั้น 
 ในกรณีตำมวรรคสอง ถ้ำสมำชิกกล่ำวถ้อยค ำใดที่อำจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมำชิกแห่งสภำนั้นได้รับควำม
เสียหำย ให้ประธำนแห่งสภำนั้นจดัให้มีกำรโฆษณำค ำช้ีแจงตำมที่
บุคคลนั้นร้องขอตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
ข้อบังคับกำรประชุมของสภำนั้น  ทั้งนี้โดยไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิของบุคคลในกำรฟ้องคดีต่อศำล 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมำตรำนี้ ยอ่มคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และ
ผู้โฆษณำรำยงำนกำรประชุมตำมขอ้บังคับของสภำผู้แทนรำษฎร 
วุฒิสภำ หรือรัฐสภำ แล้วแต่กรณี  และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่ง
ประธำนในท่ีประชุมหรือประธำนคณะกรรมำธิกำรอนุญำตให้แถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคดิเห็นในที่ประชุม ตลอดจนผู้ด ำเนินกำร
ถ่ำยทอดกำรประชุมสภำทำงวิทยุกระจำยเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ 
หรือด้วยวิธีกำรอื่นใด ทีไ่ด้รับอนญุำตจำกประธำนแห่งสภำนั้นด้วย
โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๖๕  ในระหวำ่งสมยัประชุม ห้ำมมิใหจ้ับ คุมขัง หรือ
หมำยเรยีกตัวสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ ไปท ำกำร

 มาตรา ๑๖๕๑๓๑  ในระหว่างสมยัประชุม หา้มมใิหจ้บั คุม
ขงั หรอืหมายเรยีกตวัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา 

 มาตรา ๑๓๑๑๔๐  ในระหว่ำงสมยัประชุม ห้ำมมิให้จับ คุมขัง 
หรือหมำยเรียกตัวสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ ไป
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

สอบสวนในฐำนะทีส่มำชิกผู้นั้นเป็นผูต้้องหำในคดีอำญำ เว้นแต่ในกรณีที่
ไดร้ับอนุญำตจำกสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระท ำ
ควำมผิด  
 ในกรณีที่มีกำรจับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำในขณะกระท ำควำมผดิ ให้รำยงำนไปยังประธำนแห่งสภำทีผู่้
นั้นเป็นสมำชิกโดยพลัน และประธำนแห่งสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิกอำจ
สั่งให้ปล่อยผู้ถูกจบัได ้ 
 มาตรา ๑๖๖  ในกรณีที่มีกำรฟ้องสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือสมำชิกวุฒิสภำในคดีอำญำ ไม่ว่ำจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัย
ประชุม ศำลจะพิจำรณำคดีนั้นในระหว่ำงสมัยประชุมมไิด ้เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุำตจำกสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิก หรือเป็นคดีอันเกีย่วกับ
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง แต่กำรพิจำรณำคดีต้องไม่เป็นกำรขัดขวำงต่อกำรที่
สมำชิกผู้นั้นจะมำประชุมสภำ  
 กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีที่ศำลไดก้ระท ำก่อนมีค ำอ้ำงว่ำ
จ ำเลยเป็นสมำชิกของสภำใดสภำหนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได ้ 
 มาตรา ๑๖๗  ถ้ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำ ถูกคุมขังในระหว่ำงสอบสวนหรือพิจำรณำอยู่ก่อนสมัย
ประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงำนสอบสวนหรือศำล แล้วแต่กรณ ี
ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้ำประธำนแห่งสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิกไดร้้องขอ  
 ค ำสั่งปล่อยตำมวรรคหนึ่งให้มผีลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อย
จนถึงวันสุดท้ำยแห่งสมัยประชุม 

ไปท าการสอบสวนในฐานะทีส่มาชกิผูน้ัน้เป็นผูต้้องหาในคดอีาญา 

เวน้แต่ในกรณีทีไ่ดร้บัอนุญาตจากสภาทีผู่น้ัน้เป็นสมาชกิ หรอืใน
กรณีทีจ่บัในขณะกระท าความผดิ  

 ในกรณีทีม่กีารจบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิ
วุฒสิภาในขณะกระท าความผดิ ใหร้ายงานไปยงัประธานแหง่สภา
ทีผู่น้ัน้เป็นสมาชกิโดยพลนั และประธานแห่งสภาทีผู่น้ัน้เป็น
สมาชกิอาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได ้ 

 ในกรณีทีม่กีารฟ้องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิ
วุฒสิภาในคดอีาญา ไม่ว่าจะไดฟ้้องนอกหรอืในสมยัประชุม ศาลจะ
พจิารณาคดนีัน้ในระหว่างสมยัประชุมมไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากสภาทีผู่น้ัน้เป็นสมาชกิ หรอืเป็นคดอีนัเกีย่วกบัพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่า
ดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอืพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง แต่การพจิารณาคดตีอ้งไม่เป็นการ
ขดัขวางต่อการทีส่มาชกิผูน้ัน้จะมาประชุมสภา 

 การพจิารณาพพิากษาคดทีีศ่าลไดก้ระท าก่อนมคี าอา้งว่า
จ าเลยเป็นสมาชกิของสภาใดสภาหนึ่ง ย่อมเป็นอนัใชไ้ด ้

 ถา้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาถูกคมุขงั
ในระหว่างสอบสวนหรอืพจิารณาอยู่ก่อนสมยัประชุม เมื่อถงึสมยั
ประชุม พนกังานสอบสวนหรอืศาล แลว้แต่กรณี ตอ้งสัง่ปล่อย
ทนัทถีา้ประธานแห่งสภาทีผู่น้ัน้เป็นสมาชกิไดร้อ้งขอ 
 ค าสัง่ปล่อยใหม้ผีลบงัคบัตัง้แต่วนัสัง่ปล่อยจนถงึวนั
สดุทา้ยแหง่สมยัประชมุ 

ท ำกำรสอบสวนในฐำนะที่สมำชิกผู้นั้นเป็นผูต้้องหำในคดีอำญำ  เว้น
แต่ในกรณีทีไ่ด้รับอนญุำตจำกสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิก หรือในกรณีที่
จับในขณะกระท ำควำมผิด หรือในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี 
 ในกรณีที่มีกำรจับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำในขณะกระท ำควำมผดิ ให้รำยงำนไปยังประธำนแห่งสภำทีผู่้
นั้นเป็นสมำชิกโดยพลัน และประธำนแห่งสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิกอำจ
สั่งให้ปล่อยผู้ถูกจบัได ้
 ในกรณีที่มีกำรฟ้องสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำในคดีอำญำ ไม่ว่ำจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศำลจะ
พิจำรณำคดีนั้นในระหว่ำงสมัยประชุมมิได้  เว้นแต่จะไดร้ับอนุญำต
จำกสภำทีผู่้นั้นเป็นสมำชิก หรือในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี หรือ
เป็นคดีอันเกี่ยวกับพระรำชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรไดม้ำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง หรือพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยพรรค
กำรเมืองและกลุ่มกำรเมือง  แต่กำรพิจำรณำคดตี้องไมเ่ป็นกำร
ขัดขวำงต่อกำรที่สมำชิกผู้นั้นจะมำประชุมสภำ 
 กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีที่ศำลไดก้ระท ำก่อนมีค ำอ้ำงว่ำ
จ ำเลยเป็นสมำชิกของสภำใดสภำหนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได ้
 ถ้ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำถูกคุมขังใน
ระหว่ำงสอบสวนหรือพิจำรณำอยูก่่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัย
ประชุม พนักงำนสอบสวนหรือศำล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที
ถ้ำประธำนแห่งสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิกได้ร้องขอ 
 ค ำสั่งปล่อยใหม้ีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสดุท้ำย
แห่งสมัยประชุม 



๑๒๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๖๖  ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัย

ประชุม ศาลจะพิจารณาคดีน้ันในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่

สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 

 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระท าก่อนมีค าอ้างว่า

จ าเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได ้ 

 มาตรา ๑๖๗  ถ้าสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภา ถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัย

ประชุม เมื่อถึงสมยัประชมุ พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่

กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทถี้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้

ร้องขอ  

 ค าส่ังปล่อยตามวรรคหนึ่งใหม้ีผลบังคับตั้งแตว่ันสั่งปล่อย

จนถึงวันสุดท้ายแห่งสมยัประชมุ 
 มาตรา ๑๖๘  ในระหว่ำงที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสดุ
ลงหรือสภำผู้แทนรำษฎรถูกยุบ จะมีกำรประชุมวุฒิสภำมไิด้ เว้นแต่
เป็นกรณดีังต่อไปนี ้ 
 (๑) กำรประชุมที่ให้วุฒิสภำท ำหน้ำที่รัฐสภำตำมมำตรำ ๑๙ 
มำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๒๓ โดยถือคะแนนเสียง
จำกจ ำนวนสมำชิกของวุฒิสภำ  
 

 มาตรา ๑๖๘๑๓๒  ในระหว่างทีอ่ายุของสภาผูแ้ทนราษฎร
สิน้สดุลงหรอืสภาผูแ้ทนราษฎรถูกยุบ จะมกีารประชมุวฒุสิภามไิด ้เวน้
แต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี้  
 (๑) การประชุมทีใ่หวุ้ฒสิภาท าหน้าทีร่ฐัสภาตามมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๒๓๑๘๙ โดยถอื
คะแนนเสยีงจากจ านวนสมาชกิของวุฒสิภา  

 มาตรา ๑๓๒๑๔๑  ในระหว่ำงที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎร
สิ้นสุดลงหรือสภำผู้แทนรำษฎรถูกยุบ จะมีกำรประชุมวุฒสิภำมิได้  
เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี ้
 (๑) กำรประชุมวุฒิสภำตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง หรือกำร
ประชุมที่ให้วุฒิสภำท ำหน้ำที่รัฐสภำตำมมำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๑  
 



๑๒๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๒) กำรประชุมที่ให้วุฒิสภำท ำหนำ้ที่เลือก แต่งตั้ง ให้
ค ำแนะน ำ หรือให้ควำมเห็นชอบ ให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งใดตำมมำตรำ 
๑๓๘ มำตรำ ๑๔๓ มำตรำ ๑๙๖ มำตรำ ๑๙๙ มำตรำ ๒๕๗ มำตรำ 
๒๖๑ มำตรำ ๒๗๔ (๓) มำตรำ ๒๗๗ มำตรำ ๒๗๘ มำตรำ ๒๗๙ (๓) 
มำตรำ ๒๙๗ มำตรำ ๓๐๒ และมำตรำ ๓๑๒  
 (๓) กำรประชุมที่ให้วุฒิสภำท ำหนำ้ที่พิจำรณำและมีมติให้
ถอดถอนบุคคลออกจำกต ำแหน่ง 

 (๒) การประชุมทีใ่หว้ฒุสิภาท าหน้าทีเ่ลือก แต่งตั้ง ให้
ค าแนะน า หรือให้ความเห็นชอบพจิารณาใหบุ้คคลด ารงต าแหน่ง
ใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ 
มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา 
๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา 
๓๑๒บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้ 
 (๓) การประชุมทีใ่หวุ้ฒสิภาท าหน้าทีพ่จิารณาและมมีตใิห้
ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 

มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๑๘๙๑๙๒ โดยถือคะแนนเสียง
จากจ านวนสมาชิกของวุฒิสภา 
 (๒) กำรประชุมที่ให้วุฒิสภำท ำหนำ้ที่พิจำรณำให้บุคคลด ำรง
ต ำแหน่งใดตำมบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญูนี้ หรือให้ควำมเห็นตำม
มำตรำ ๑๓๐ วรรคสองหรือวรรคสำม 
 (๓) การประชุมที่ให้วฒุิสภาท าหน้าที่พิจารณาและมีมติให้
ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหนง่กรณีอื่นที่จ ำเป็นและส ำคญัอย่ำง
ยิ่งซึ่งมิอำจหลีกเลี่ยงได้เพื่อให้งำนของวุฒิสภำหรืองำนด้ำน 
นิติบัญญตัิสำมำรถด ำเนินต่อไปไดใ้นระหว่ำงที่ไม่มสีภำผู้แทนรำษฎร 
 ให้ประธำนวุฒิสภำน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมรำช
โองกำรเรียกประชุมวุฒสิภำตำมมำตรำนี้ และเป็นผู้ลงนำมรับสนอง
พระบรมรำชโองกำร 
 ในกรณีที่มีปัญหำตำม (๓) สมำชิกวุฒิสภำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่อำจร้องขอให้
ศำลรัฐธรรมนญูพิจำรณำวินิจฉัยได้ 
 

 มาตรา ๑๘๘  กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร กำรประชุม
วุฒิสภำ และกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ย่อมเป็นกำรเปิดเผยตำม
ลักษณะที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับกำรประชุมแต่ละสภำ แต่ถ้ำ
คณะรัฐมนตรี หรือสมำชิกของแต่ละสภำ หรือสมำชิกของทั้งสองสภำ
รวมกัน มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่
มีอยู่ของแต่ละสภำ หรือจ ำนวนสมำชิกของทั้งสองสภำเท่ำท่ีมีอยู่
รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 
 

 มาตรา ๑๘๘๑๓๓  การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร การ
ประชุมวุฒสิภา และการประชมุรว่มกนัของรฐัสภา ย่อมเป็นการ
เปิดเผยตามลกัษณะทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการประชุมแต่ละสภา 

แต่ถา้คณะรฐัมนตร ีหรอืสมาชกิของแต่ละสภา หรอืสมาชกิของทัง้
สองสภารวมกนั มจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสีข่องจ านวนสมาชกิ
ทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภา หรอืจ านวนสมาชกิของทัง้สอง
สภาเท่าทีม่อียู่รวมกนั แลว้แต่กรณี รอ้งขอใหป้ระชมุลบั กใ็ห้
ประชุมลบั 
 

 มาตรา ๑๓๓๑๔๒  กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร กำรประชุม
วุฒิสภำ และกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ย่อมเป็นกำรเปิดเผยตำม
ลักษณะที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับกำรประชุมของแตล่ะสภำ  แต่ถ้ำ
คณะรัฐมนตรี สมำชิกของแต่ละสภำ หรือสมำชิกของทั้งสองสภำ
รวมกัน มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่
มีอยู่ของแต่ละสภำ หรือจ ำนวนสมำชิกของทั้งสองสภำเท่ำท่ีมีอยู่
รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 



๑๒๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๙๑  สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ มีอ ำนำจตรำ
ข้อบังคับกำรประชุมเกี่ยวกับกำรเลือกและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ประธำนสภำ รองประธำนสภำ เรื่องหรือกิจกำรอันเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญแต่ละชุด กำรปฏิบตัิหน้ำที่และองค์ประชุมของ
คณะกรรมำธิกำร วิธีกำรประชุม กำรเสนอและพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิ
และร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ กำรเสนอญตัต ิกำรปรึกษำ 
กำรอภปิรำย กำรลงมติ กำรบันทึกกำรลงมติ กำรเปิดเผยกำรลงมต ิกำรตั้ง
กระทู้ถำม กำรเปดิอภปิรำยทั่วไป กำรรักษำระเบยีบและควำมเรยีบร้อย 
ประมวลจรยิธรรมของสมำชิกและกรรมำธิกำร และกิจกำรอื่นเพื่อ
ด ำเนินกำรตำมบทบญัญัตแิห่งรัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๑๙๑๑๓๔  สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภามอี านาจตรา
ขอ้บงัคบัการประชมุเกีย่วกบัการเลอืกและการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรอืกจิการอนัเป็นอ านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมาธกิารสามญัแต่ละชุด การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละองคป์ระชมุของ
คณะกรรมาธกิาร วธิกีารประชุม การเสนอและพจิารณาร่างพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญและร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนญู การเสนอญตัต ิการปรกึษา การอภปิราย การลงมต ิการ
บนัทกึการลงมต ิการเปิดเผยการลงมต ิการตัง้กระทูถ้าม การเปิด
อภปิรายทัว่ไป การรกัษาระเบยีบและความเรยีบรอ้ย และการอื่นที่
เกีย่วขอ้ง  รวมทัง้มอี านาจตราขอ้บงัคบัเกีย่วกบัประมวลจรยิธรรมของ
สมาชกิและกรรมาธกิาร และกจิการอื่นเพื่อด าเนินการตามบทบญัญตัิ
แหง่รฐัธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๑๓๔๑๔๓  สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำมีอ ำนำจ
ตรำข้อบังคับกำรประชุมเกีย่วกับกำรเลือกและกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ
ประธำนสภำ รองประธำนสภำ เรือ่งหรือกิจกำรอันเป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมำธิกำรสำมญัแตล่ะชุด กำรปฏิบัติหนำ้ที่และองค์
ประชุมของคณะกรรมำธิกำร วิธีกำรประชุม กำรเสนอและพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญและร่ำงพระรำชบัญญตัิ กำร
เสนอญตัติ กำรปรึกษำ กำรอภิปรำย กำรลงมติ กำรบันทึกกำรลงมติ 
กำรเปิดเผยกำรลงมติ กำรตั้งกระทู้ถำม กำรเปิดอภิปรำยทั่วไป กำร
รักษำระเบียบและควำมเรียบร้อย และกำรอื่นท่ีเกีย่วข้อง  รวมทั้งมี
อ ำนำจตรำข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจรยิธรรมของสมาชิกและ
กรรมาธิการ และกิจกำรอื่นเพ่ือด ำเนินกำรตำมบทบญัญตัิแห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้
 ข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรตำมวรรคหน่ึง อย่ำง
น้อยต้องก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งมไิดเ้ป็นสมำชิกพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่มีสมำชิกในสังกัดด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี 
เป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมญัที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบเกี่ยวกับ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต หรือท ำหนำ้ที่ก ำกับติดตำม
เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐ 
 เมื่อสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำให้ควำมเห็นชอบกับ
ข้อบังคับกำรประชุมตำมมำตรำนีแ้ล้ว ก่อนประกำศใช้ ให้ส่งศำล
รัฐธรรมนูญพิจำรณำควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องกระท ำให้แลว้
เสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
 ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนญูที่วนิิจฉัยว่ำร่ำงข้อบังคับกำร
ประชุมข้อใดมีข้อควำมขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนญู ให้ข้อควำมที่ขัด
หรือแย้งน้ันเป็นอันตกไป  ในกรณทีี่วินิจฉัยว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็น
สำระส ำคญัหรือข้อบังคับกำรประชุมใดตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำม
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่ำงข้อบังคับกำรประชุมนั้นเป็นอันตก
ไป 

 มาตรา ๑๘๙  สภำผู้แทนรำษฎรและวฒุิสภำ มีอ ำนำจเลือก
สมำชิกของแต่ละสภำตั้งเป็นคณะกรรมำธิกำรสำมัญ และมีอ ำนำจเลือก
บุคคลผู้เป็นสมำชิกหรือมิได้เป็นสมำชิก ตั้งเป็นคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ 
เพื่อกระท ำกิจกำร พิจำรณำสอบสวน หรือศึกษำเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
อ ำนำจหน้ำที่ของสภำ แล้วรำยงำนต่อสภำ มติตั้งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญดังกล่ำวต้องระบุกิจกำรหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ ำหรือซ้อนกัน  
 คณะกรรมำธิกำรตำมวรรคหน่ึงยอ่มมีอ ำนำจออกค ำสั่งเรียก
เอกสำรจำกบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด มำแถลงข้อเท็จจริง หรือ
แสดงควำมเห็นในกิจกำรที่กระท ำหรือในเรื่องที่พิจำรณำสอบสวนหรือ
ศึกษำอยู่นั้นได ้
 ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคสองเป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น ให้ประธำนคณะกรรมำธิกำรแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับ
บัญชำหรือก ำกับดูแลหน่วยงำนท่ีบุคคลนั้นสังกัดทรำบและมีค ำสั่งให้
บุคคลนั้นด ำเนินกำรตำมวรรคสอง เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับควำม 
ปลอดภัยหรือประโยชน์ส ำคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่ำเป็นเหตุยกเว้นกำร
ปฏิบัติตำมวรรคสอง  
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๕๗ และมำตรำ ๑๕๘ นั้น ให้
คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท ำหน้ำที่ตำมมำตรำนี้ด้วย  
 กรรมำธิกำรสำมัญซึ่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ทั้งหมด ต้องมีจ ำนวนตำมหรือใกลเ้คียงกับอัตรำส่วนของจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของแตล่ะพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มพรรค
กำรเมืองที่มีอยู่ในสภำผู้แทนรำษฎร  
 

 มาตรา ๑๘๙๑๓๕  สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภามอี านาจ
เลอืกสมาชกิของแต่ละสภาตัง้เป็นคณะกรรมาธกิารสามญั และมี
อ านาจเลอืกบุคคลผูเ้ป็นสมาชกิหรอืมไิดเ้ป็นสมาชกิ ตัง้เป็นคณะ 
กรรมาธกิารวสิามญั เพื่อกระท ากจิการ พจิารณาสอบสวน หรอืศกึษา
เรื่องใด ๆ อนัอยู่ในอ านาจหน้าทีข่องสภา แลว้รายงานต่อสภา มตติัง้
คณะกรรมาธกิารวสิามญัดงักล่าวตอ้งระบุกจิการหรอืเรื่องใหช้ดัเจน
และไม่ซ ้าหรอืซอ้นกนั  

 คณะกรรมาธกิารตามวรรคหนึ่งย่อมมอี านาจออกค าสัง่
เรยีกเอกสารจากบุคคลใด หรอืเรยีกบุคคลใดมาแถลงขอ้เทจ็จรงิ
หรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระท าหรอืในเรื่องทีพ่จิารณา
สอบสวนหรอืศกึษาอยู่นัน้ได ้และใหค้ าสัง่เรยีกดงักล่าวมผีลบงัคบั
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ แต่ค าสัง่เรยีกเช่นว่านัน้มใิหใ้ชบ้งัคบักบั 
ผูพ้พิากษาหรอืตุลาการทีป่ฏบิตัติามอ านาจหน้าทีใ่นกระบวนวธิี
พจิารณาพพิากษาอรรถคดหีรอืการบรหิารงานบุคคลของแต่ละ
ศาล  และมใิหใ้ชบ้งัคบักบัผูต้รวจการแผ่นดนิหรอืกรรมการใน
องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญทีป่ฏบิตัติามอ านาจหน้าทีโ่ดยตรงใน
แต่ละองคก์รตามรฐัธรรมนูญตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญหรอื
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีทีบุ่คคลตามวรรคสองเป็นขา้ราชการ พนกังาน 
หรอืลกูจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอื
ราชการสว่นทอ้งถิน่ ใหป้ระธานคณะกรรมาธกิารแจง้ใหร้ฐัมนตรี
ซึง่บงัคบับญัชาหรอืก ากบัดแูลหน่วยงานทีบุ่คคลนัน้สงักดัทราบ

 มาตรา ๑๓๕๑๔๔  สภำผู้แทนรำษฎรและ วุฒิสภำ และ
รัฐสภำ มีอ ำนำจเลือกสมำชิกของแต่ละสภำตั้งเป็นคณะกรรมำธิกำร
สำมัญ และมีอ ำนำจเลือกบุคคลผู้เป็นสมำชิกหรือมไิดเ้ป็นสมำชิก ตั้ง
เป็นคณะกรรมำธิกำรวสิำมญั เพื่อกระท ำกิจกำร พิจำรณำสอบสวน 
หรือศึกษำเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของสภำ แล้วรำยงำนต่อ
สภำ  มตติั้งคณะกรรมำธิกำรวสิำมัญดังกล่ำวต้องระบุกิจกำรหรือ
เรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ ำหรือซ้อนกัน 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมำตรำ ๑๓๙ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคล
ผู้กระท ำหน้ำที่ตำมมำตรำนี้ด้วย 
 กรรมำธิกำรสำมัญซึ่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ทั้งหมด ต้องมีจ ำนวนตำมหรือใกลเ้คียงกับอัตรำส่วนของจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของแตล่ะพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมือง
ที่มีอยู่ในสภำผู้แทนรำษฎร 
 ในระหว่ำงที่ยังไม่มีข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรตำม
มำตรำ ๑๔๓ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ก ำหนดอัตรำส่วน
ตำมวรรคสำม 
 คณะกรรมำธิกำรตำมวรรคหน่ึงมอี ำนำจออกค ำสั่งเรียก
เอกสำรจำกบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมำแถลงข้อเท็จจริงหรือ
แสดงควำมเห็นในกิจกำรที่กระท ำหรือในเรื่องที่พิจำรณำสอบสวน
หรือศึกษำอยู่นั้นได้ และให้ค ำสั่งเรียกดังกล่ำวมีผลบังคับตำมที่
กฎหมำยบญัญตัิ  แต่จะมคี ำสั่งเรยีกเช่นว่านั้นมใิห้ใช้บังคับกับ 
ผู้พิพำกษำหรือตลุำกำรที่ปฏิบัตติำมอ ำนำจหน้ำท่ีในกระบวนวิธี
พิจำรณำพิพำกษำอรรถคดหีรือกำรบริหำรงำนบุคคลของแตล่ะศำล 
และมใิห้ใช้บังคบักับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กร



๑๓๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในระหว่ำงที่ยังไม่มีข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรตำม
มำตรำ ๑๙๑ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ก ำหนดอัตรำส่วน
ตำมวรรคห้ำ 

และมคี าสัง่ใหบุ้คคลนัน้ด าเนินการตามวรรคสอง เวน้แต่เป็นกรณี
ทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัหรอืประโยชน์ส าคญัของแผ่นดนิ ใหถ้อื
ว่าเป็นเหตุยกเวน้การปฏบิตัติามวรรคสอง  
 เอกสทิธิท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ 
๑๓๐ นัน้ ใหคุ้ม้ครองถงึบุคคลผูก้ระท าหน้าทีต่ามมาตรานี้ดว้ย  

 กรรมาธกิารสามญัซึง่ตัง้จากผูซ้ึง่เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรทัง้หมด ตอ้งมจี านวนตามหรอืใกลเ้คยีงกบัอตัราสว่นของ
จ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมอืงหรอื
กลุ่มพรรคการเมอืงทีม่อียูใ่นสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ในระหว่างทีย่งัไมม่ขีอ้บงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๙๑๑๓๔ ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูก้ าหนดอตัราสว่น
ตามวรรคหา้ 

อิสระตามรัฐธรรมนญูที่ปฏิบตัิตามอ านาจหน้าที่โดยตรงผู้ด ำรง
ต ำแหน่งในแต่ละองค์กรตำมรัฐธรรมนูญซึ่งมหีน้ำท่ีตรวจสอบกำรใช้
อ ำนำจรัฐโดยตรงตำมบทบัญญัตใินรัฐธรรมนญูหรือตำมพระราช 

บัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู แล้วแต่กรณีกฎหมำย มไิด ้
 ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคสองหำ้เป็นข้ำรำชกำร พนักงำน 
หรือลูกจ้ำงของหน่วยราชการ หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธำนคณะกรรมำธิกำรแจ้งให้รัฐมนตรีซึง่
บังคับบัญชำหรือก ำกับดูแลหน่วยงำนท่ีบุคคลนั้นสังกัดทรำบและมี
ค ำสั่งให้บุคคลนั้นด ำเนินกำรตำมวรรคสองห้ำ  เว้นแตเ่ป็นกรณีที่
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือประโยชน์ส ำคัญของแผ่นดิน ใหถ้ือว่า
เป็นเหตุยกเว้นการปฏบิัติตามวรรคสองบุคคลนั้นมสีิทธิที่จะไม่
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมเห็นได ้
 เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุ้มครองถึง

บุคคลผู้กระท าหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย  

 กรรมาธิการสามญัซึ่งตัง้จากผู้ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรทั้งหมด ต้องมจี านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของ

จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือ

กลุ่มพรรคการเมืองทีม่ีอยูใ่นสภาผู้แทนราษฎร  

 ในระหว่างทีย่ังไมม่ีข้อบงัคับการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรตาม

มาตรา ๑๓๔ ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผู้ก าหนดอัตราส่วนตาม

วรรคห้า 
ส่วนที่ ๖ 

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
 

ส่วนท่ี ๖๕ 
การประชมุรว่มกนัของรฐัสภา 

 

ไม่มีกำรแก้ไข 

 



๑๓๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๙๓  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภำประชุมร่วมกัน  
 (๑) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ตำมมำตรำ ๑๙  
 (๒) กำรปฏญิำณตนของผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภำตำมมำตรำ ๒๑  
 (๓) กำรรับทรำบกำรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำร
สืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗ มำตรำ ๒๒  
 (๔) กำรรับทรำบหรือให้ควำมเห็นชอบในกำรสืบรำชสมบัติ
ตำมมำตรำ ๒๓  
 (๕) กำรปรึกษำร่ำงพระรำชบัญญตัิหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูใหม่มำตรำ ๙๔   
 (๖) กำรมีมติให้รัฐสภำพิจำรณำเรือ่งอื่นในสมัยประชุมสำมญั
นิติบัญญตัิได้ตำมมำตรำ ๑๕๙  
 (๗) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรปิดสมยัประชุมตำมมำตรำ 
๑๖๐  
 (๘) กำรเปิดประชุมรัฐสภำตำมมำตรำ ๑๖๑  
 (๙) กำรให้ควำมเห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงพระรำช 
บัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ ๑๗๓  
 (๑๐) กำรให้ควำมเห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแกไ้ข
เพิ่มเตมิ ร่ำงพระรำชบัญญตัิหรือรำ่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญต่อไปตำมมำตรำ ๑๗๘ วรรคสอง   
 (๑๑) กำรตรำข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำตำมมำตรำ ๑๙๔  
 (๑๒) กำรแถลงนโยบำยตำมมำตรำ ๒๑๑  
 (๑๓) กำรเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำ ๒๑๓  
 (๑๔) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประกำศสงครำมตำมมำตรำ 
๒๒๓ 

 มาตรา ๑๙๓๑๓๖  ในกรณีต่อไปนี้ ใหร้ฐัสภาประชุม
ร่วมกนั  
 (๑) การใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูส้ าเรจ็ราชการ
แทนพระองคต์ามมาตรา ๑๙  
 (๒) การปฏญิาณตนของผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองคต่์อ
รฐัสภาตามมาตรา ๒๑  
 (๓) การรบัทราบการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎมณเฑยีรบาลว่า
ดว้ยการสบืราชสนัตตวิงศ ์พระพุทธศกัราช ๒๔๖๗ มาตรา ๒๒  
 (๔) การรบัทราบหรอืใหค้วามเหน็ชอบในการ
สบืราชสมบตัติามมาตรา ๒๓  
 (๕) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหมม่าตรา ๙๔ 
 (๖๕) การมมีตใิหร้ฐัสภาพจิารณาเรื่องอื่นในสมยัประชุม
สามญันิตบิญัญตัไิดต้ามมาตรา ๑๕๙๑๒๗ 
 (๗๖) การใหค้วามเหน็ชอบในการปิดสมยัประชมุตาม
มาตรา ๑๖๐๑๒๗  
 (๘๗) การเปิดประชุมรฐัสภาตามมาตรา ๑๖๑๑๒๘  
 (๘) การตราขอ้บงัคบัการประชมุรฐัสภาตามมาตรา ๑๓๗ 
 (๙) การใหค้วามเหน็ชอบใหพ้จิารณาร่างพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓๑๔๕ 
 (๑๐) การปรกึษาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
หรอืร่างพระราชบญัญตัใิหม่ตามมาตรา ๑๕๑ 

 มาตรา ๑๓๖๑๔๕  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภำประชุมร่วมกัน 
 (๑) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ตำมมำตรำ ๑๙ 
 (๒) กำรปฏญิำณตนของผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภำตำมมำตรำ ๒๑ 
 (๓) กำรรับทรำบกำรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำร
สืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗ ตำมมำตรำ ๒๒ 
 (๔) กำรรับทรำบหรือให้ควำมเห็นชอบในกำรสืบรำชสมบัติ
ตำมมำตรำ ๒๓ 
 (๕) กำรมีมติให้รัฐสภำพิจำรณำเรือ่งอื่นในสมัยประชุมสำมญั
นิติบัญญตัิได้ตำมมำตรำ ๑๒๗๑๓๖ วรรคสี ่
 (๖) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรปิดสมยัประชุมตำมมำตรำ 
๑๒๗๑๓๖ 
 (๗) กำรเปิดประชุมรัฐสภำตำมมำตรำ ๑๒๘๑๓๗ 
 (๘) กำรตรำข้อบังคับกำรประชุมรฐัสภำตำมมำตรำ ๑๓๗ 

๑๔๖ 
 (๙) กำรให้ควำมเห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือร่ำงพระรำชบัญญตัิตำมมำตรำ ๑๔๕๑๕๑ 
และมำตรำ ๑๖๑ วรรคสอง 
 (๑๐) กำรปรึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูหรือ
ร่ำงพระรำชบญัญัติใหม่ตำมมำตรำ ๑๕๑๑๕๗ 
 (๑๑) กำรให้ควำมเห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแกไ้ข
เพิ่มเตมิ ร่ำงพระรำชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู หรือร่ำง
พระรำชบัญญัตติ่อไปตำมมำตรำ ๑๕๓๑๖๒ วรรคสอง 
 (๑๒) กำรแถลงนโยบำยตำมมำตรำ ๑๗๖๑๗๗ วรรคหนึ่ง 



๑๓๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๑๕) กำรให้ควำมเห็นชอบหนังสอืสัญญำตำมมำตรำ ๒๒๔  
 (๑๖) กำรแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนญูตำมมำตรำ ๓๑๓ 

 (๑๐๑๑) การใหค้วามเหน็ชอบใหพ้จิารณาร่างรฐัธรรมนูญ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืร่าง
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตามมาตรา ๑๗๘๑๕๓ 
วรรคสอง  
 (๑๑) การตราข้อบงัคับการประชมุรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๔ 
 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๒๑๑๑๗๖  
 (๑๓) การเปิดอภปิรายทัว่ไปตามมาตรา ๒๑๓๑๗๙  
 (๑๔) การใหค้วามเหน็ชอบในการประกาศสงครามตาม
มาตรา ๒๒๓๑๘๙  
 (๑๕) การรบัฟังค าชีแ้จงและการใหค้วามเหน็ชอบหนงัสอื
สญัญาตามมาตรา ๒๒๔๑๙๐  
 (๑๖) การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญตามมาตรา ๓๑๓๒๙๑ 

 (๑๓) กำรเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำ ๑๗๙๑๘๐ 
 (๑๔) กำรให้ควำมเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติหรือแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติตำมมำตรำ ๑๗๙ 
 (๑๔๑๕) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประกำศสงครำมตำม
มำตรำ ๑๘๙๑๙๒ 
 (๑๕๑๖) กำรรบัฟังค ำช้ีแจงและกำรให้ควำมเห็นชอบหนังสือ
สัญญำตำมมำตรำ ๑๙๐๑๙๓ 
 (๑๖๑๗) กำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ ๒๙๑๓๐๑ 
และมำตรำ ๓๐๒ 

 มาตรา ๑๙๔  ในกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำให้ใช้ข้อบังคับ
กำรประชุมรัฐสภำ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ ให้
ใช้ข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรโดยอนุโลมไปพลำงก่อน  
 มาตรา ๑๙๕  ในกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ให้น ำบทที่ใช้แก่
สภำทั้งสองมำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องกำรตั้งคณะกรรมำธิกำร 
กรรมำธิกำรซึ่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็นสมำชิกของแต่ละสภำจะต้องมีจ ำนวนตำม
หรือใกล้เคียงกับอัตรำส่วนของจ ำนวนสมำชิกของแต่ละสภำ 

 มาตรา ๑๙๔๑๓๗  ในการประชุมร่วมกนัของรฐัสภาใหใ้ช้
ขอ้บงัคบัการประชมุรฐัสภา ในระหว่างทีย่งัไมม่ขีอ้บงัคบัการ
ประชุมรฐัสภา ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรโดย
อนุโลมไปพลางก่อน  

 ในการประชมุร่วมกนัของรฐัสภา ใหน้ าบททีใ่ชแ้ก่สภาทัง้
สองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  เวน้แต่ในเรื่องการตัง้คณะกรรมาธกิาร 
กรรมาธกิารซึง่ตัง้จากผูซ้ึง่เป็นสมาชกิของแต่ละสภาจะตอ้งมี
จ านวนตามหรอืใกลเ้คยีงกบัอตัราสว่นของจ านวนสมาชกิของ 
แต่ละสภา 
 มาตรา ๑๙๕  ในการประชุมรว่มกันของรัฐสภา ให้น าบทที่

ใชแ้ก่สภาทั้งสองมาใช้บังคบัโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้ง

 มาตรา ๑๓๗๑๔๖  ในกำรประชมุร่วมกันของรัฐสภำให้ใช้
ข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีข้อบังคับกำรประชุม
รัฐสภำ ให้ใช้ข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรโดยอนุโลมไป
พลำงก่อน 
 ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๔๓ วรรคสำมและวรรคสี่ มำใช้บังคับ
กับกำรตรำข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำด้วย โดยอนโุลม 
 ในกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ให้น ำบทที่ใช้แก่สภำทั้งสอง
มำใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ในเรื่องกำรตั้งคณะกรรมำธิกำร 
กรรมำธิกำรซึ่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็นสมำชิกของแต่ละสภำจะต้องมีจ ำนวน
ตำมหรือใกล้เคียงกับอัตรำส่วนของจ ำนวนสมำชิกของแต่ละสภำ 



๑๓๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

คณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึง่ตั้งจากผู้ซ่ึงเป็นสมาชิกของแตล่ะ

สภาจะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวน

สมาชิกของแต่ละสภา 
 ส่วนท่ี ๗ 

การตราพระราชบญัญติั 
ส่วนที่ ๗๖ 

การตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา ๑๖๙  ภำยใต้บังคบัมำตรำ ๑๗๐ ร่ำงพระรำชบญัญัตหิรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แตโ่ดยสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรหรือคณะรัฐมนตร ี แต่ร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่วด้วยกำรเงิน 
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรจะเสนอได้กต็่อเมื่อมีค ำรบัรองของนำยกรัฐมนตร ี 
 กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญตัิหรือร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จะกระท ำไดเ้มื่อพรรค
กำรเมืองที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้เสนอได้และ
ต้องมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไมน่้อยกว่ำยี่สิบคนรับรอง   
 ร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำง
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้  
 (๑) กำรตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำง
ระเบียบกำรบังคับอันเกี่ยวกับภำษีหรืออำกร  
 (๒) กำรจัดสรร รับ รักษำ หรือจ่ำยเงินแผ่นดิน หรือกำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยของแผ่นดิน 
 (๓) กำรกู้เงิน กำรค้ ำประกัน หรือกำรใช้เงินกู้  
 (๔) เงินตรำ  
 ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินที่
จะต้องมีค ำรับรองของนำยกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้เป็นอ ำนำจของที่ประชุม
ร่วมกันของประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำนคณะกรรมำธิกำร
สำมัญของสภำผู้แทนรำษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย  

 มาตรา ๑๖๙๑๔๒  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๗๐๑๓๙ ร่าง
พระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูจะ
เสนอไดก้แ็ต่โดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตร ี แต่
ร่างพระราชบญัญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะ
เสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตร ี
 (๑) คณะรฐัมนตร ี
 (๒) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายีส่บิคน 
 (๓) ศาลหรอืองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ เฉพาะกฎหมาย
ทีเ่กีย่วกบัการจดัองคก์รและกฎหมายทีป่ระธานศาลและประธาน
องคก์รนัน้เป็นผูร้กัษาการ หรอื 
 (๔) ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเขา้ชื่อ
เสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓ 
 ในกรณีทีร่่างพระราชบญัญตัซิึง่มผีูเ้สนอตาม (๒) (๓) หรอื 
(๔) เป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิจะเสนอไดก้ต่็อเมือ่มี
ค ารบัรองของนายกรฐัมนตร ี
 ในกรณีทีป่ระชาชนไดเ้สนอร่างพระราชบญัญตัใิดตาม (๔) 
แลว้  หากบุคคลตาม (๑) หรอื (๒) ไดเ้สนอร่างพระราชบญัญตัทิี่
มหีลกัการเดยีวกบัร่างพระราชบญัญตันิัน้อกี ใหน้ าบทบญัญตัิ

 มาตรา ๑๔๒๑๔๗  ภายใต้บังคบัมาตรา ๑๓๙ ร่ำงพระรำช 
บัญญัตจิะเสนอได้ก็แต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำยีส่ิบคน 
 (๓) สมำชิกวุฒิสภำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสี่สิบคน 
 (๓๔) ศำลหรือองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้ำท่ี
ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ เฉพำะกฎหมำยที่เกีย่วกับกำรจดัองค์กร
และกฎหมำยที่ประธำนศำลและประธำนองค์กรนั้นเป็นผู้รักษำกำร 
หรือ 
 (๔๕) พลเมืองผูม้ีสิทธิเลือกตั้งจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงหมื่นคน
เข้ำช่ือเสนอกฎหมำยตำมมำตรำ ๑๖๓๖๖ วรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ร่ำงพระรำชบัญญัติซึ่งทีม่ีผู้เสนอตำม (๒) (๓) หรือ 
(๔) หรือ (๕) เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน จะเสนอได้ก็
ต่อเมื่อมีค ำรับรองของนำยกรัฐมนตร ี
 ในกรณีทีป่ระชาชนพลเมืองไดเ้สนอร่ำงพระรำชบัญญัติใด
ตำม (๔๕) แล้ว ใหส้ภำทีไ่ด้รับร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น เริ่มพิจำรณำ
ภำยในเวลำไมเ่กินหนึ่งร้อยแปดสบิวันนับแต่วันที่ไดร้ับร่ำง
พระรำชบัญญัตดิังกล่ำว หรือวันท่ีนำยกรัฐมนตรีส่งค ำรับรองกลับคนื
มำ หำกบุคคลตำม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) ไดเ้สนอรำ่งพระรำช 
บัญญัติที่มหีลักกำรเดยีวกับร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นอีก ให้น ำ



๑๓๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจัดให้มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจำรณำกรณตีำมวรรคสี่ภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันท่ีมีกรณีดังกลำ่ว  
 มติของที่ประชุมร่วมกันตำมวรรคสี่ให้ใช้เสียงข้ำงมำกเป็น
ประมำณ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 
 มาตรา ๑๗๒  ร่ำงพระรำชบญัญตัิและร่ำงพระรำชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูให้เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรก่อน 

มาตรา ๑๖๓ วรรคสี ่มาใชบ้งัคบักบัการพจิารณาร่างพระราช 
บญัญตันิัน้ดว้ย 
 ร่างพระราชบญัญตัใิหเ้สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรก่อน 
 ในการเสนอร่างพระราชบญัญตัติามวรรคหนึ่งตอ้งมบีนัทกึ
วเิคราะหส์รุปสาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัเิสนอมาพรอ้มกบั
ร่างพระราชบญัญตัดิว้ย 
 ร่างพระราชบญัญตัทิีเ่สนอต่อรฐัสภาตอ้งเปิดเผยให้
ประชาชนทราบและใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูรายละเอยีด
ของร่างพระราชบญัญตันิัน้ไดโ้ดยสะดวก 
 การเสนอร่างพระราชบัญญตัิหรอืร่างพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะกระท าได้
เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้

เสนอได้และต้องมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่น้อยกวา่ยี่สิบคน

รับรอง  
 ร่างพระราชบญัญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่าง
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง ต่อไปนี ้ 
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือ
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกบัภาษีหรืออากร  
 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจา่ยเงินแผ่นดิน หรือการ
โอนงบประมาณรายจ่ายของแผน่ดิน  
 (๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรอืการใช้เงินกู ้ 
 (๔) เงินตรา 
 ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัตหิรือร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติ

บทบัญญัตมิำตรำ ๑๖๓ วรรคส่ี๖๖ วรรคสำม มำใช้บังคับกับกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัินั้นดว้ย 
 ร่างพระราชบัญญัตใิห้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน 
 ในการเสนอร่างพระราชบญัญัตติามวรรคหนึ่งต้องมี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติเสนอมา

พร้อมกับร่างพระราชบญัญัติดว้ย 
 ร่างพระราชบญัญตัิที่เสนอต่อรัฐสภาต้องเปิดเผยให้

ประชาชนทราบและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียด

ของร่างพระราชบัญญัตินั้นไดโ้ดยสะดวก 
 เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมบทบัญญัติภำค 
๔ กำรปฏริูปและกำรสร้ำงควำมปรองดอง ให้สภำขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปประเทศและคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปแห่งชำตติำม
มำตรำ ๒๗๙ มสีิทธิเสนอร่ำงพระรำชบัญญตัิไดต้ำมที่บัญญัติไวใ้น
ภำค ๔  ส่วนกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิดังกล่ำวให้เป็นไปตำม
มำตรำ ๒๘๐ 



๑๓๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

เกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมคี ารบัรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ 

ใหเ้ป็นอ านาจของที่ประชมุร่วมกันของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุก

คณะ เป็นผู้วินิจฉยั  
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดใหม้ีการประชมุร่วมกัน

เพื่อพิจารณากรณีตามวรรคส่ีภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีม่ีกรณี

ดังกล่าว  
 มติของที่ประชุมรว่มกันตามวรรคส่ีให้ใช้เสียงข้างมากเป็น

ประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
 มาตรา ๑๗๒  ร่างพระราชบญัญตัิและร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญใหเ้สนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน 
 มาตรา ๑๗๒  ร่ำงพระรำชบญัญตัิและร่ำงพระรำชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูให้เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรก่อน 

 มาตรา ๑๖๙๑๔๒ วรรคส่ี วรรคห้า และวรรคหก 
 ร่างพระราชบญัญตัใิหเ้สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรก่อน 
 ในการเสนอร่างพระราชบญัญตัติามวรรคหนึ่งตอ้งมบีนัทกึ
วเิคราะหส์รุปสาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัเิสนอมาพรอ้มกบั
ร่างพระราชบญัญตัดิว้ย 
 ร่างพระราชบญัญตัทิีเ่สนอต่อรฐัสภาตอ้งเปิดเผยให้
ประชาชนทราบและใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูรายละเอยีด
ของร่างพระราชบญัญตันิัน้ไดโ้ดยสะดวก 
 มาตรา ๑๗๒  ร่างพระราชบญัญตัิและร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญใหเ้สนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน 

 มาตรา ๑๔๒ วรรคสี ่วรรคหา้ และวรรคหก๑๔๘  ร่ำง
พระรำชบัญญัติให้เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ แล้วแต่
กรณี ร่ำงพระรำชบัญญัตติำมมำตรำ ๑๔๗ (๑) (๒) (๔) และ (๕) ให้
เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรก่อน  สว่นร่ำงพระรำชบญัญัตติำมมำตรำ 
๑๔๗ (๓)  ให้เสนอต่อวุฒิสภำก่อน 
 ในกำรเสนอรำ่งพระรำชบญัญัตติำมวรรคหนึ่งต้องมีบันทึก
วิเครำะหส์รปุสำระส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัตเิสนอมำพร้อมกับ
ร่ำงพระรำชบญัญัตดิ้วย 
 ร่ำงพระรำชบญัญัติทีเ่สนอต่อรัฐสภาสภำผู้แทนรำษฎรหรือ
วุฒิสภำต้องเปดิเผยให้ประชำชนทรำบและให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลรำยละเอียดของร่ำงพระรำชบญัญัตินั้นไดโ้ดยสะดวก 

 มาตรา ๑๖๙  ภำยใต้บังคบัมำตรำ ๑๗๐ ร่ำงพระรำชบญัญัตหิรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แตโ่ดยสมำชิกสภำ 

 มาตรา ๑๖๙๑๔๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๐ ร่างพระราช 

บัญญตัิหรือรา่งพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูจะเสนอได้ก็แต่

 มาตรา ๑๔๓๑๔๙  ร่ำงพระรำชบญัญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน 
หมำยควำมถึงรำ่งพระรำชบญัญัตวิ่ำด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี ้



๑๓๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ผู้แทนรำษฎรหรือคณะรัฐมนตร ี แต่ร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่วด้วยกำรเงิน 
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรจะเสนอได้กต็่อเมื่อมีค ำรบัรองของนำยกรัฐมนตร ี 
 กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญตัิหรือร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จะกระท ำไดเ้มื่อพรรค
กำรเมืองที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้เสนอได้และ
ต้องมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไมน่้อยกว่ำยี่สิบคนรับรอง   
 ร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำง
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้  
 (๑) กำรตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำง
ระเบียบกำรบังคับอันเกี่ยวกับภำษีหรืออำกร  
 (๒) กำรจัดสรร รับ รักษำ หรือจ่ำยเงินแผ่นดิน หรือกำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยของแผ่นดิน 
 (๓) กำรกู้เงิน กำรค้ ำประกัน หรือกำรใช้เงินกู้  
 (๔) เงินตรำ  
 ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินที่
จะต้องมีค ำรับรองของนำยกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้เป็นอ ำนำจของที่ประชุม
ร่วมกันของประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำนคณะกรรมำธิกำร
สำมัญของสภำผู้แทนรำษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย  
 ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจัดให้มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจำรณำกรณตีำมวรรคสี่ภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันท่ีมีกรณีดังกลำ่ว  
 มติของที่ประชุมร่วมกันตำมวรรคสี่ให้ใช้เสียงข้ำงมำกเป็น
ประมำณ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 
 

โดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตร ี แต่ร่างพระราชบญัญัติ
เกี่ยวดว้ยการเงิน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค า
รับรองของนายกรัฐมนตร ี 
 การเสนอร่างพระราชบัญญตัิหรอืร่างพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะกระท าได้
เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้

เสนอได้และต้องมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่น้อยกวา่ยี่สิบคน

รับรอง   
 ร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ หมายความถงึร่าง
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้  
 (๑) การตัง้ขึน้ ยกเลกิ ลด เปลีย่นแปลง แกไ้ข ผ่อน หรอื
วางระเบยีบการบงัคบัอนัเกีย่วกบัภาษหีรอือากร  
 (๒) การจดัสรร รบั รกัษา หรอืจา่ยเงนิแผ่นดนิ หรอืการ
โอนงบประมาณรายจ่ายของแผน่ดนิ 
 (๓) การกูเ้งนิ การค ้าประกนั หรือการใชเ้งนิกู ้หรอืการ
ด าเนินการทีผ่กูพนัทรพัยส์นิของรฐั 
 (๔) เงนิตรา  
 ในกรณีทีเ่ป็นทีส่งสยัว่าร่างพระราชบญัญตัหิรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบญัญตัิ
เกีย่วดว้ยการเงนิทีจ่ะตอ้งมคี ารบัรองของนายกรฐัมนตรหีรอืไม่ 
ใหเ้ป็นอ านาจของทีป่ระชมุร่วมกนัของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
และประธานคณะกรรมาธกิารสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรทุก
คณะ เป็นผูว้นิิจฉยั  
 

 (๑) กำรตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำง
ระเบียบกำรบังคับอันเกี่ยวกับภำษีหรืออำกร 
 (๒) กำรจัดสรร รับ รักษำ หรือจ่ำยเงินแผ่นดิน หรือกำรโอน
งบประมำณรายจ่ายของแผ่นดิน 
 (๓) กำรกู้เงิน กำรค้ ำประกัน กำรใช้เงินกู้ หรือกำรด ำเนินกำร
ที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
 (๔) เงินตรำ 
 ในกรณีที่เป็นท่ีสงสัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติใดเป็นร่ำงพระรำช 
บัญญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงินท่ีจะต้องมีค ำรับรองของนำยกรัฐมนตรี
หรือไม่ ให้เป็นอ ำนำจของที่ประชุมร่วมกันของประธำนสภำผู้แทน 
รำษฎร รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำนคณะกรรมำธิกำร
สำมัญของสภำผู้แทนรำษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย 
 ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจัดให้มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจำรณำกรณตีำมวรรคสอง ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีมีกรณี
ดังกล่ำว 
 มติของที่ประชุมร่วมกันตำมวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้ำงมำกเป็น
ประมำณ  ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 



๑๓๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรจดัใหม้กีารประชมุร่วมกนั
เพื่อพจิารณากรณีตามวรรคส่ีสอง ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีม่ี
กรณีดงักล่าว  
 มตขิองทีป่ระชุมรว่มกนัตามวรรคส่ีสอง ใหใ้ชเ้สยีงขา้ง
มากเป็นประมาณ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 มาตรา ๑๗๑  ร่ำงพระรำชบญัญตัิหรือร่ำงพระรำชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูใดทีส่มำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผูเ้สนอและในขั้นรบั
หลักกำรไมเ่ป็นรำ่งพระรำชบญัญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงิน แต่สภำผูแ้ทนรำษฎร
ได้แกไ้ขเพิม่เติม และประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมนัน้
ท ำให้มีลักษณะเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่วด้วยกำรเงิน ให้ประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรสั่งระงับกำรพิจำรณำไวก้่อน และภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่
มีกรณีดังกล่ำว ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งร่ำงพระรำชบญัญตัิหรือรำ่ง
พระรำชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎรและประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมญัของสภำผู้แทนรำษฎร
ทุกคณะเป็นผู้วินิจฉยั ถ้ำที่ประชุมรว่มกันวินิจฉัยวำ่กำรแก้ไขเพิ่มเตมินั้น
ท ำให้ร่ำงพระรำชบัญญัตหิรือรำ่งพระรำชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนัน้มี
ลักษณะเป็นรำ่งพระรำชบญัญตัิเกีย่วด้วยกำรเงิน ให้ประธำนสภำผูแ้ทน 
รำษฎรส่งร่ำงพระรำชบญัญตัิหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญู
นั้นไปให้นำยกรัฐมนตรรีับรอง ในกรณีที่นำยกรัฐมนตรีไม่ให้ค ำรับรอง ให้
สภำผู้แทนรำษฎรด ำเนินกำรแกไ้ขเพือ่มิให้ร่ำงพระรำชบญัญัตหิรือร่ำง
พระรำชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนั้นเป็นรำ่งพระรำชบญัญตัิเกีย่วด้วย
กำรเงิน 

 มาตรา ๑๗๑๑๔๔  ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราช 

บัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูใดทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูเ้สนอ
และในขัน้รบัหลกัการไม่เป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ แต่
สภาผูแ้ทนราษฎรไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ และประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเหน็
ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ท าใหม้ลีกัษณะเป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่ว
ดว้ยการเงนิ ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรสัง่ระงบัการพจิารณาไวก้่อน 

และภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีม่กีรณีดงักล่าว ใหป้ระธานสภาผูแ้ทน 
ราษฎรสง่รา่งพระราชบญัญตัหิรือรา่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูนัน้ไปใหท้ีป่ระชมุรว่มกนัของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและ
ประธานคณะกรรมาธกิารสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้
วนิิจฉยั ถ้าทีป่ระชมุรว่มกนัวินจิฉยัว่าการแกไ้ขเพิม่เติมนั้นท าให้ร่าง

พระราชบญัญัตหิรือร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนั้นมี

ลักษณะเป็นร่างพระราชบญัญตัิเกีย่วดว้ยการเงนิ ให้ประธานสภา

ผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบญัญตัิหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนญูนั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี

ไมใ่ห้ค ารบัรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระ 

ราชบญัญตัิหรือรา่งพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนั้นเป็นร่าง

พระราชบญัญัติเกีย่วด้วยการเงิน 

 มาตรา ๑๔๔๑๕๐  ร่ำงพระรำชบญัญัติใดที่สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรเป็นผู้เสนอและในขั้นรับหลกักำรไมเ่ป็นร่ำงพระรำชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยกำรเงิน แต่สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒสิภำได้แกไ้ขเพิ่มเติม 
และประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรอืประธำนวุฒิสภำเห็นว่ำกำรแก้ไข
เพิ่มเตมินั้นท ำให้มีลักษณะเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน 
ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำสั่งระงับกำร
พิจำรณำไว้ก่อน และภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีมีกรณดีังกล่ำว ให้
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำส่งร่ำงพระรำช 
บัญญัตินั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของประธำนสภำผู้แทนรำษฎร รอง
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญของ
สภำผู้แทนรำษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย 
 ในกรณีที่ท่ีประชุมร่วมกันตำมวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่ำกำรแก้ไข
เพิ่มเตมินั้นท ำให้ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นมลีักษณะเป็นร่ำงพระรำช 
บัญญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำน
วุฒิสภำส่งร่ำงพระรำชบัญญตัินั้นไปให้นำยกรัฐมนตรีรับรอง  ในกรณี
ที่นำยกรัฐมนตรีไม่ให้ค ำรับรอง ให้สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ
ด ำเนินกำรแกไ้ขเพื่อมิให้รำ่งพระรำชบัญญัตินั้นเป็นร่ำงพระรำช 
บัญญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน 



๑๓๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมร่วมกนัตามวรรคหนึ่งวนิิจฉยัว่าการแกไ้ข
เพิม่เตมินัน้ ท าใหร้่างพระราชบญัญตันิัน้มลีกัษณะเป็นร่างพระราช 
บญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรสง่ร่างพระราช 
บญัญตันิัน้ไปใหน้ายกรฐัมนตรรีบัรอง ในกรณีทีน่ายกรฐัมนตรไีม่ให้
ค ารบัรอง ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรด าเนินการแกไ้ขเพื่อมใิหร้่างพระราช 
บญัญตันิัน้เป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ 

 มาตรา ๑๗๓  ร่ำงพระรำชบญัญตัิทีค่ณะรัฐมนตรีระบไุว้ใน
นโยบำยที่แถลงต่อรัฐสภำตำมมำตรำ ๒๑๑ ว่ำจ ำเป็นต่อกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน หรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดหำกสภำผู้แทน 
รำษฎรมมีตไิม่ใหค้วำมเหน็ชอบ และคะแนนเสยีงที่ไม่ให้ควำมเหน็ชอบไมถ่ึง
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู ่คณะ 
รัฐมนตรีอำจขอใหร้ัฐสภำประชุมร่วมกันเพื่อมมีติอีกครั้งหนึ่ง หำกรัฐสภำมี
มติให้ควำมเห็นชอบ ให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมไิดเ้ป็นสมำชิกของแตล่ะสภำ
มีจ ำนวนเท่ำกันตำมที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเป็นคณะกรรมำธิกำร
ร่วมกันของรัฐสภำเพื่อพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญัตหิรือร่ำงพระรำชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูนั้น และใหค้ณะกรรมำธิกำรร่วมกันของรัฐสภำรำยงำน
และเสนอรำ่งพระรำชบญัญตัิหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูที่
ได้พิจำรณำแล้วต่อรัฐสภำ ถ้ำรัฐสภำมีมตเิห็นชอบดว้ยรำ่งพระรำชบัญญตัิ
หรือรำ่งพระรำชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำม
มำตรำ ๙๓ ถ้ำรัฐสภำมมีตไิม่ใหค้วำมเห็นชอบ ให้ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป 

 มาตรา ๑๗๓๑๔๕  ร่างพระราชบญัญตัทิีค่ณะรฐัมนตรรีะบุไว้
ในนโยบายทีแ่ถลงต่อรฐัสภาตามมาตรา ๒๑๑๑๗๖ ว่าจ าเป็นต่อการ
บรหิารราชการแผ่นดนิ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด

หากสภาผูแ้ทนราษฎรมมีตไิมใ่หค้วามเหน็ชอบ และคะแนนเสยีงที่
ไมใ่หค้วามเหน็ชอบไม่ถงึกึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ทัง้หมดเท่าทีม่อียู ่คณะรฐัมนตรอีาจขอใหร้ฐัสภาประชมุร่วมกนัเพื่อมี
มตอิกีครัง้หนึ่ง หากรฐัสภามมีตใิหค้วามเหน็ชอบใหต้ัง้บุคคลซึง่เป็น
หรอืมไิดเ้ป็นสมาชกิของแต่ละสภามจี านวนเทา่กนัตามทีค่ณะรฐัมนตรี
เสนอ ประกอบกนัเป็นคณะกรรมาธกิารร่วมกนัของรฐัสภาเพื่อพจิารณา
ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนัน้ 

และใหค้ณะกรรมาธกิารร่วมกนัของรฐัสภารายงานและเสนอร่างพระราช 
บญัญตัหิรือรา่งพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูทีไ่ดพ้จิารณาแลว้
ต่อรฐัสภา ถา้รฐัสภามมีตเิหน็ชอบดว้ยร่างพระราชบญัญตัหิรือร่าง
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนัน้ ใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา 
๙๓๑๕๐ ถา้รฐัสภามมีตไิมใ่หค้วามเหน็ชอบ ใหร้่างพระราชบญัญตัหิรอื
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้เป็นอนัตกไป 

 มาตรา ๑๔๕๑๕๑  ร่ำงพระรำชบญัญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้
ในนโยบำยที่แถลงต่อรัฐสภำตำมมำตรำ ๑๗๖๑๗๗ ว่ำจ ำเป็นต่อกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน  หำกสภำผู้แทนรำษฎรมีมติไม่ให้ควำมเห็น
ชอบ และคะแนนเสียงท่ีไม่ให้ควำมเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู่ คณะรัฐมนตรีอำจขอให้
รัฐสภำประชุมร่วมกันเพื่อมมีติอีกครั้งหนึ่ง  หำกรัฐสภำมีมติให้ควำม
เห็นชอบ ให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมไิด้เป็นสมำชิกของแต่ละสภำมี
จ ำนวนเท่ำกันตำมที่คณะรัฐมนตรเีสนอ ประกอบกันเป็นคณะ 
กรรมำธิกำรร่วมกันของรัฐสภำเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัินั้น 
และให้คณะกรรมำธิกำรร่วมกันของรัฐสภำรำยงำนและเสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติทีไ่ด้พิจำรณำแล้วต่อรัฐสภำ  ถ้ำรัฐสภำมมีติเห็นชอบ
ด้วยร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๕๐ 
๑๕๖  ถ้ำรัฐสภำมมีตไิม่ให้ควำมเห็นชอบ ให้ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป 

 มาตรา ๑๗๔  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๘๐ เมื่อสภำผู้แทนรำษฎร
ได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ

 มาตรา ๑๗๔๑๔๖  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๘๐๑๖๘ เมื่อสภา
ผูแ้ทนราษฎรไดพ้จิารณาร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติ

 มาตรา ๑๔๖๑๕๒  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๖๘๒๐๒ เมื่อสภำ
ผู้แทนรำษฎรหรือวุฒสิภำได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอตำม



๑๓๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

รัฐธรรมนูญที่เสนอตำมมำตรำ ๑๗๒ และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภำ
ผู้แทนรำษฎรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นต่อวุฒิสภำ วุฒิสภำต้องพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอมำนั้นให้เสร็จภำยในหก
สิบวัน แต่ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน ต้องพิจำรณำให้
เสร็จภำยในสำมสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภำจะได้ลงมติให้ขยำยเวลำ
ออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสำมสิบวัน ก ำหนดวันดังกล่ำวให้
หมำยถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมำถึงวุฒิสภำ 
 ระยะเวลำดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ไม่ใหน้ับรวมระยะเวลำที่อยู่ใน
ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลรฐัธรรมนูญตำมมำตรำ ๑๗๗  
 ถ้ำวุฒิสภำพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญัติหรือร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูไม่เสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำที่กลำ่วในวรรคหนึ่ง ให้ถือ
ว่ำวุฒิสภำได้ให้ควำมเห็นชอบในรำ่งพระรำชบญัญัตหิรือร่ำงพระรำช 
บัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
 ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรเสนอรำ่งพระรำชบัญญัติเกีย่วด้วย
กำรเงินไปยังวุฒิสภำ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรแจ้งไปด้วยว่ำร่ำง
พระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอ
ไปนั้นเป็นรำ่งพระรำชบญัญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน ค ำแจ้งของประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎรให้ถือเป็นเด็ดขำด 
 ในกรณีที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรมิได้แจ้งไปว่ำร่ำงพระรำช 
บัญญัตหิรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือรำ่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไมเ่ป็นร่ำงพระรำชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยกำรเงิน 

ประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่สนอตามมาตรา ๑๗๒๑๔๒ และลงมติ
เหน็ชอบแลว้ ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่างพระราชบญัญตัหิรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ต่อวุฒสิภา วุฒสิภาตอ้ง
พจิารณาร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูทีเ่สนอมานัน้ใหเ้สรจ็ภายในหกสบิวนั แต่ถา้ร่างพระราช 
บญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้เป็นร่าง
พระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ ตอ้งพจิารณาใหเ้สรจ็ภายใน
สามสบิวนั ทัง้นี้ เวน้แต่วุฒสิภาจะไดล้งมตใิหข้ยายเวลาออกไปเป็น
กรณีพเิศษซึง่ต้องไม่เกนิสามสบิวนั ก าหนดวนัดงักล่าวใหห้มายถงึ
วนัในสมยัประชุม และใหเ้ริม่นับแต่วนัทีร่่างพระราชบญัญตัหิรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้มาถงึวุฒสิภา  

 ระยะเวลาดงักล่าวในวรรคหนึ่ง ไม่ใหน้บัรวมระยะเวลาที่
อยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๗ 
๑๔๙  

 ถา้วุฒสิภาพจิารณาร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราช 

บัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูไม่เสรจ็ภายในก าหนดเวลาทีก่ล่าวในวรรค
หนึ่ง ใหถ้อืว่าวฒุสิภาไดใ้หค้วามเหน็ชอบในร่างพระราชบญัญตัหิรือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ 

 ในกรณีทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่างพระราชบญัญตัเิกีย่ว
ดว้ยการเงนิไปยงัวฒุสิภา ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรแจง้ไป
ดว้ยว่าร่างพระราชบญัญตัหิรือรา่งพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญทีเ่สนอไปนัน้เป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ 
ค าแจง้ของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรใหถ้อืเป็นเดด็ขาด 
 

มำตรำ ๑๔๒๑๔๘ และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎร
เสนอร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นต่อวฒุิสภาอีกสภำหนึ่งซึ่งยังมิได้
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิดังกลำ่ว  วุฒิสภาโดยต้องพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอมำนั้นให้เสร็จภำยในหกสิบวัน  แต่ถ้ำร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่วด้วยกำรเงิน ต้อง
พิจำรณำใหเ้สร็จภำยในสำมสิบวัน  ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภำที่พิจำรณำ
ในครั้งหลังนีจ้ะได้ลงมติให้ขยำยเวลำออกไปเป็นกรณีพเิศษ ซึ่งต้อง
ไม่เกินสำมสิบวัน  ก ำหนดวันดังกล่ำวให้หมำยถึงวันในสมัยประชุม 
และให้เริ่มนับแต่วันทีร่่ำงพระรำชบัญญัตินั้นมำถึงวุฒสิภำดังกล่ำว 
 ระยะก ำหนดเวลำดังกล่าวในตำมวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวม
ระยะเวลำที่อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญตำม
มำตรำ ๑๔๙๑๕๕ 
 ถ้ำวุฒสิภำทีพ่ิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในครั้งหลังนี้
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิไม่เสร็จภำยในก ำหนดเวลำที่กล่าวใน
ตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำวุฒสิภำดังกล่ำวได้ใหค้วำมเห็นชอบในด้วย
ร่ำงพระรำชบญัญัตินั้น 
 ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรเสนอรำ่งพระรำชบัญญัติเกีย่วด้วย
กำรเงินไปยังวุฒิสภำ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรแจ้งไปด้วยว่ำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเป็นรำ่งพระรำชบัญญัติเกีย่วด้วย
กำรเงิน  ค ำแจ้งของประธำนสภำผู้แทนรำษฎรให้ถือเป็นเดด็ขำด 
 ในกรณีที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรมิได้แจ้งไปว่ำร่ำงพระรำช 
บัญญัติใดเป็นร่ำงพระรำชบัญญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน ให้ถือว่ำร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นไม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงิน 



๑๔๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในกรณีทีป่ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรมไิดแ้จง้ไปว่าร่างพระราช 
บญัญตัหิรือรา่งพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูใดเป็นร่างพระราช 
บญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ ใหถ้อืว่าร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราช 

บัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนัน้ไมเ่ป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ย
การเงนิ 

 มาตรา ๑๗๕  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๘๐ เมื่อวุฒิสภำได้
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิหรือรำ่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว  
 (๑) ถ้ำเห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร ให้ด ำเนินกำรต่อไป
ตำมมำตรำ ๙๓  
 (๒) ถ้ำไม่เห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร ให้ยบัยั้งร่ำง
พระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้
ก่อน และส่งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภำผู้แทนรำษฎร  
 (๓) ถ้ำแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตำมที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภำผู้แทน 
รำษฎร ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรเห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไขเพิ่มเติม ให้
ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๓ ถ้ำเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภำตั้งบุคคลซึ่ง
เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ มีจ ำนวนเท่ำกันตำมที่สภำผู้แทน 
รำษฎรก ำหนด ประกอบเป็นคณะกรรมำธิกำรร่วมกันเพื่อพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้
คณะกรรมำธิกำรร่วมกันรำยงำนและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกันได้
พิจำรณำแล้วต่อสภำทั้งสอง ถ้ำสภำทั้งสองต่ำงเห็นชอบด้วยร่ำงพระรำช 
บัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมำธิกำร
ร่วมกันได้พิจำรณำแล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๓ ถ้ำสภำใด

 มาตรา ๑๗๕๑๔๗  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๘๐๑๖๘ เมื่อ
วุฒสิภาไดพ้จิารณาร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเสรจ็แลว้  
 (๑) ถา้เหน็ชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎร ใหด้ าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐  
 (๒) ถา้ไม่เหน็ชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎร ใหย้บัยัง้ร่าง
พระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนัน้ไว้
ก่อน และสง่ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้คนืไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร  
 (๓) ถา้แกไ้ขเพิม่เตมิ ใหส้ง่ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้ไปยงั
สภาผูแ้ทนราษฎร ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ข
เพิม่เตมิ ใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐ ถา้เป็นกรณีอื่น ให้
แต่ละสภาตัง้บุคคลซึง่เป็นหรอืมไิดเ้ป็นสมาชกิแห่งสภานัน้ ๆ มี
จ านวนเท่ากนัตามทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรก าหนด ประกอบเป็นคณะ 
กรรมาธกิารรว่มกนัเพื่อพจิารณารา่งพระราชบัญญัตหิรือร่างพระราช 

บัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนัน้ และใหค้ณะกรรมาธกิารรว่มกนัรายงาน
และเสนอร่างพระราชบญัญตัหิรือรา่งพระราชบัญญัติประกอบ

 มาตรา ๑๔๗๑๕๓  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๖๘๒๐๒ เมื่อ
วุฒิสภำที่พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในครั้งหลังนี้ได้พิจำรณำรำ่ง
พระรำชบัญญัตเิสรจ็แล้ว 
 (๑) ถ้ำเห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนราษฎรที่พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นเป็นสภำแรก ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ 
๑๕๐๑๕๖ 
 (๒) ถ้ำไม่เห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนราษฎรที่พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นเป็นสภำแรก ให้ยับยั้งร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นไว้
ก่อน และส่งร่ำงพระรำชบัญญัตินัน้คืนไปยังสภำผู้แทนราษฎรที่
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัินั้นเปน็สภำแรก  
 (๓) ถ้ำแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ส่งร่ำงพระรำชบัญญัติตำมที่แก้ไข
เพิ่มเตมินั้นไปยังสภำผูแ้ทนราษฎรที่พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัินัน้
เป็นสภำแรก ถ้ำสภำผู้แทนราษฎรนั้นเห็นชอบด้วยกับกำรแกไ้ข
เพิ่มเตมิ ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๕๐๑๕๖  ถ้ำเป็นกรณีอื่น 
ให้แต่ละสภำตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิไดเ้ป็นสมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ มี
จ ำนวนเท่ำกันตำมทีส่ภำผู้แทนรำษฎรก ำหนด ประกอบเป็นคณะ 
กรรมำธิกำรร่วมกันเพื่อพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัตินั้น และให้
คณะกรรมำธิกำรร่วมกันรำยงำนและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติที่
คณะกรรมำธิกำรร่วมกันได้พิจำรณำแล้วต่อสภำทั้งสอง  ถ้ำสภำทั้ง
สองต่ำงเห็นชอบด้วยร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกัน



๑๔๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

สภำหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยั้งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน  
 คณะกรรมำธิกำรร่วมกันอำจเรยีกเอกสำรจำกบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมำแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิหรือรำ่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญได ้และเอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๕๗ และมำตรำ 
๑๕๘ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท ำหน้ำที่ตำมมำตรำนีด้้วย  
 กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรร่วมกนัต้องมีกรรมำธิกำรของ
สภำทั้งสองมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมำธิกำร
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้น ำบทบัญญัตมิำตรำ ๑๙๔ มำใช้
บังคับโดยอนุโลม 

รัฐธรรมนญูทีค่ณะกรรมาธกิารรว่มกนัไดพ้จิารณาแลว้ต่อสภาทัง้สอง 
ถา้สภาทัง้สองต่างเหน็ชอบดว้ยร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราช 

บัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูทีค่ณะกรรมาธกิารร่วมกนัไดพ้จิารณาแลว้ 
ใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐ ถา้สภาใดสภาหนึ่งไม่
เหน็ชอบดว้ย กใ็หย้บัยัง้ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ไวก้่อน  
 คณะกรรมาธกิารร่วมกนัอาจเรยีกเอกสารจากบุคคลใด 
หรอืเรยีกบุคคลใดมาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ใน
การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญได ้และเอกสทิธิท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๕๗ และ
มาตรา ๑๕๘๑๓๐ นัน้ ใหคุ้ม้ครองถงึบุคคลผูก้ระท าหน้าทีต่าม
มาตรานี้ดว้ย  
 การประชุมคณะกรรมาธกิารรว่มกนัตอ้งมกีรรมาธกิาร
ของสภาทัง้สองมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
กรรมาธกิารทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม และใหน้ าบทบญัญตัิ
มาตรา ๑๙๔๑๓๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ถา้วุฒสิภาไม่สง่ร่างพระราชบญัญตัคินืไปยงัสภาผูแ้ทน 
ราษฎรภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๖ ใหถ้อืว่าวฒุสิภาได้
ใหค้วามเหน็ชอบในร่างพระราชบญัญตันิัน้  และใหด้ าเนินการ
ตามมาตรา ๑๕๐ ต่อไป 

ได้พิจำรณำแล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๕๐๑๕๖ ถ้ำสภำใด
สภำหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยัง้ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 
 คณะกรรมำธิกำรร่วมกันอำจเรยีกเอกสำรจำกบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมำแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิได้  และเอกสิทธิ์ท่ีบัญญัตไิว้ในมำตรำ 
๑๓๐๑๓๙ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท ำหน้ำท่ีตำมมำตรำนีด้้วย 
 กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรร่วมกนัต้องมีกรรมำธิกำรของ
สภำทั้งสองมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมำธิกำร
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้น ำบทบัญญตัิมำตรำ ๑๓๗ 
๑๔๖ มำใช้บงัคับโดยอนโุลม 
 ถ้ำวุฒสิภำที่พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในครั้งหลังนี้ไม่ส่งร่ำง
พระรำชบัญญัติคืนไปยังสภำผูแ้ทนราษฎรที่พิจำรณำร่ำงพระรำช 
บัญญัตินั้นเป็นสภำแรกภำยในก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๑๔๖๑๕๒  
ให้ถือว่ำวุฒิสภำที่พิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติในครั้งหลังนี้ได้ให้
ควำมเห็นชอบในด้วยร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น และให้ด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๑๕๐๑๕๖ ต่อไป  

 มาตรา ๑๗๖  ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ตำมมำตรำ ๑๗๕ นั้น สภำผู้แทน 
รำษฎรจะยกขึ้นพิจำรณำใหม่ได้ต่อเมื่อเวลำหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้น
ไปนับแต่วันที่วุฒิสภำส่งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ

 มาตรา ๑๗๖๑๔๘  ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราช 

บัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูทีต่อ้งยบัยัง้ไวต้ามมาตรา ๑๗๕๑๔๗ 
นัน้ สภาผูแ้ทนราษฎรจะยกขึน้พจิารณาใหม่ไดต่้อเมื่อเวลาหนึ่ง
รอ้ยแปดสบิวนัไดล่้วงพน้ไปนบัแต่วนัทีวุ่ฒสิภาสง่ร่างพระราช 

 มาตรา ๑๕๔  ร่ำงพระรำชบัญญตัิที่ต้องยับยั้งไว้ตำมมำตรำ 
๑๔๗๑๕๓  นั้น สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้
ต่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันทีวุ่ฒิสภา

ส่งร่างพระราชบญัญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ส าหรับกรณี



๑๔๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภำผู้แทนรำษฎร ส ำหรับกรณีกำรยับยั้ง
ตำมมำตรำ ๑๗๕ (๒) และนับแต่วันที่สภำใดสภำหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย 
ส ำหรับกรณีกำรยับยั้งตำมมำตรำ ๑๗๕ (๓) ในกรณีเช่นว่ำนี้ ถ้ำสภำ
ผู้แทนรำษฎรลงมติยืนยันร่ำงเดิมหรือร่ำงที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกัน
พิจำรณำด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่
มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับควำมเห็นชอบของ
รัฐสภำ และให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๓  
 ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน สภำ
ผู้แทนรำษฎรอำจยกร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นพิจำรณำใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นว่ำนี้ ถ้ำสภำผู้แทน 
รำษฎรลงมติยืนยันร่ำงเดิมหรือร่ำงที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกันพิจำรณำ
ด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของ
สภำผู้แทนรำษฎรแล้ว ให้ถือร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ และให้
ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๓ 

บญัญตัหิรือรา่งพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้คนืไปยงั
สภาผูแ้ทนราษฎร ส าหรบักรณีการยบัยัง้ตามมาตรา ๑๗๕๑๔๗ 
(๒) และนบัแต่วนัทีส่ภาใดสภาหนึ่งไม่เหน็ชอบดว้ย ส าหรบักรณี
การยบัยัง้ตามมาตรา ๑๗๕๑๔๗ (๓) ในกรณีเช่นว่านี้ ถา้สภา
ผูแ้ทนราษฎรลงมตยินืยนัร่างเดมิหรอืร่างทีค่ณะกรรมาธกิาร
ร่วมกนัพจิารณาดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
สมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้ ใหถ้อืว่าร่าง
พระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนัน้
เป็นอนัไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภา และใหด้ าเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๙๓๑๕๐  
 ถา้ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทีต่อ้งยบัยัง้ไวเ้ป็นรา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ย
การเงนิ สภาผูแ้ทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบญัญตัหิรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ขึน้พจิารณาใหม่ไดท้นัท ี
ในกรณีเช่นว่านี้ ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรลงมตยินืยนัร่างเดมิหรอืร่าง
ทีค่ณะกรรมาธกิารรว่มกนัพจิารณาดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่ากึง่
หนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร
แลว้ ใหถ้อืร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้เป็นอนัไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภา และให้
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐ 

การยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๒) และนับแตว่ันที่สภาใดสภาหนึ่ง
ไม่เห็นชอบด้วย ส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ใน
กรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่

คณะกรรมาธิการร่วมกันพจิารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึง่

หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร

แล้ว ใหถ้ือว่าร่างพระราชบญัญตันิั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐  
 (๑) ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ลงมติยับยั้งรำ่งพระรำชบญัญัติ
ของวุฒิสภำตำมมำตรำ ๑๕๓ (๒) วุฒิสภำอำจยกขึ้นพิจำรณำใหม่ได้
ต่อเมื่อเวลำหนึ่งร้อยแปดสิบวันไดล้่วงพ้นไปนับแต่วันท่ีสภำผู้แทน 
รำษฎรลงมตยิังยั้ง  ถ้ำวุฒิสภำมีมติยืนยันร่ำงเดิมของวุฒิสภำด้วย
คะแนนเสยีงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ีอยู่ ให้
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๕๓ วรรคหนึ่ง (๓) วรรคสอง วรรคสำม 
และวรรคสี่ ต่อไป  เว้นแตส่ภำใดสภำหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยร่ำง
พระรำชบัญญัติที่คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัร่วมกันได้พิจำรณำแล้ว ให้
ร่ำงพระรำชบญัญัตินั้นเป็นอันตกไป  แต่ในกรณีที่วุฒิสภำไมย่ืนยัน
ร่ำงเดิมภำยในเวลำดังกล่ำวหรือมมีติยืนยันร่ำงเดิมด้วยคะแนนเสยีง
ไม่มำกกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดเท่ำที่มีอยู่ ให้ถือว่ำร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
 (๒) ถ้ำวุฒิสภำเป็นผูล้งมติยับยั้งร่ำงพระรำชบัญญัติของสภำ
ผู้แทนรำษฎรตำมมำตรำ ๑๕๓ (๒) สภำผู้แทนรำษฎรอำจยกขึ้น
พิจำรณำใหม่ได้ต่อเมื่อเวลำหนึ่งรอ้ยแปดสิบวันไดล้่วงพ้นไปนับแต่
วันท่ีวุฒิสภำลงมติยับยั้ง  ถ้ำสภำผูแ้ทนรำษฎรมมีติยืนยันร่ำงเดิมของ
สภำผู้แทนรำษฎรด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ีอยู่ ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบญัญัตินั้นเป็นอัน



๑๔๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ และให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ 
๑๕๖  แต่ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรมมีติยืนยันร่ำงเดมิด้วยคะแนน
เสียงไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดเท่ำที่มีอยู่  ให้ถือ
ว่ำร่ำงพระรำชบญัญตัินั้นเป็นอันตกไป 
 (๓) ถ้ำเป็นกรณีที่ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไวต้ำมมำตรำ 
๑๕๓ (๓) นั้น สภำผู้แทนรำษฎรอำจยกขึ้นพิจำรณำใหมไ่ด้เมื่อเวลำ
หนึ่งร้อยแปดสิบวันไดล้่วงพ้นไปนบัแต่วันท่ีสภำใดสภำหนึ่งไม่
เห็นชอบด้วย  ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรลงมตยิืนยันร่ำงเดิมของสภำ
ผู้แทนรำษฎร หรือของวุฒิสภำ หรือร่ำงที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกัน
พิจำรณำด้วยคะแนนเสยีงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด
เท่ำที่มีอยู่ ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเป็นอันไดร้ับควำมเห็นชอบ
ของรัฐสภำ และให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๕๖  
 (๔) ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญตัิที่ต้องยบัยั้งไว้เป็นร่ำงพระรำช 
บัญญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน สภำผู้แทนรำษฎรอำจยกร่ำงพระรำช 
บัญญัตินั้นขึ้นพิจำรณำใหม่ได้ทันท ีไม่ว่ำวุฒิสภำจะพิจำรณำยืนยัน
ร่ำงพระรำชบญัญัตินั้นหรือไม่ก็ตำม  ในกรณีเช่นว่ำนี้ ถ้ำสภำผู้แทน 
รำษฎรลงมตยิืนยันร่ำงเดิมหรือร่ำงที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกัน
พิจำรณำด้วยคะแนนเสยีงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด
เท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบญัญัตินัน้
เป็นอันไดร้ับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ และให้ด ำเนินกำรต่อไปตำม
มำตรำ ๑๕๐๑๕๖ 
 (๕) ร่ำงพระรำชบัญญตัิใดทีพ่ลเมอืงผู้มีสิทธิเลือกตั้งไดเ้ข้ำช่ือ
เสนอตำมมำตรำ ๑๔๗ (๕) ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นต้องเป็นอันตก
ไป  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกของทั้ง
สองสภำรวมกัน มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิก
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทัง้สองสภำ อำจร้องขอให้มีกำรออกเสียง



๑๔๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ประชำมตติำมพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออก
เสียงประชำมติเพื่อใหไ้ด้ข้อยุตไิด ้

 มาตรา ๑๗๗  ในระหว่ำงที่มีกำรยับยั้งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดตำมมำตรำ ๑๗๕ คณะ 
รัฐมนตรีหรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจะเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักกำรอย่ำงเดียวกันหรือ
คล้ำยกันกับหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้มิได ้ 
 ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ เห็นว่ำร่ำงพระรำช 
บัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอหรือส่งให้
พิจำรณำนั้น เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่มีหลักกำรอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยกันกับหลักกำรของร่ำง
พระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้ง
ไว ้ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำส่งร่ำงพระรำช 
บัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติ
หรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักกำรอย่ำงเดียวกัน
หรือคล้ำยกันกับหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป 

 มาตรา ๑๗๗๑๔๙  ในระหว่างทีม่กีารยบัยัง้ร่างพระราช 
บญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดตามมาตรา 
๑๗๕๑๔๗ คณะรฐัมนตรหีรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะเสนอร่าง
พระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีม่ี
หลกัการอย่างเดยีวกนัหรอืคลา้ยกนักบัหลกัการของร่างพระราช 
บญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีต่อ้งยบัยัง้ไว้
มไิด ้ 

 ในกรณีทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวุฒสิภาเหน็ว่าร่างพระราช 
บญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่สนอหรอืสง่ให้
พจิารณานัน้ เป็นร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีม่หีลกัการอย่างเดยีวกนัหรอืคลา้ยกนักบั
หลกัการของร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูทีต่อ้งยบัยัง้ไว ้ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืประธาน
วุฒสิภาสง่ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดงักล่าวใหศ้าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยั ถา้ศาลรฐัธรรมนูญ
วนิิจฉยัว่าเป็นร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทีม่หีลกัการอย่างเดยีวกนัหรอืคลา้ยกนักบัหลกัการของ
ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
ตอ้งยบัยัง้ไว ้ใหร้่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้เป็นอนัตกไป 

 มาตรา ๑๔๙๑๕๕  ในระหว่ำงที่มกีำรยับยั้งร่ำงพระรำช 
บัญญัติใดตำมมำตรำ ๑๔๗๑๕๓ คณะรัฐมนตรี หรือสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ศำลหรือองค์กรตำมรัฐธรรมนญูซึ่งมี
หน้ำท่ีตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 
และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปแห่งชำติ รวมทั้งพลเมืองผูม้ี
สิทธิเลือกตั้ง จะเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติที่มหีลักกำรอย่ำงเดยีวกัน
หรือคล้ำยกันกับหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มไิด้ 
 ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำเห็นว่ำร่ำงพระรำช 
บัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจำรณำนั้น เป็นร่ำงพระรำชบัญญตัิที่มี
หลักกำรอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยกนักับหลักกำรของร่ำงพระรำช 
บัญญัติทีต่้องยับยั้งไว้ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำน
วุฒิสภำส่งร่ำงพระรำชบัญญตัิดังกล่ำวให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉยั  ถ้ำ
ศำลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่มหีลักกำรอย่ำง
เดียวกันหรือคล้ำยกันกับหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติที่ต้องยับยัง้
ไว้ ให้ร่ำงพระรำชบัญญตัินั้นเป็นอันตกไป 

 มาตรา ๙๓  ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำแล้ว ให้นำยก 

 มาตรา ๙๓๑๕๐  ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภาแลว้ ให้
 มาตรา ๑๕๐๑๕๖  ร่ำงพระรำชบญัญัติทีไ่ด้รบัควำมเห็นชอบ
ของรัฐสภำแล้ว ให้นำยกรัฐมนตรนี ำขึ้นทูลเกล้ำทลูกระหม่อมถวำย



๑๔๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

รัฐมนตรีน ำขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยภำยในยี่สิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
จำกรัฐสภำ เพื่อพระมหำกษัตริย์ทรงลงพระปรมำภิไธย และเมื่อประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมำยได้ 

นายกรฐัมนตรนี าขึน้ทลูเกลา้ทูลกระหม่อมถวายภายในยีส่บิวนันบั
แต่วนัทีไ่ดร้บัร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้จากรฐัสภา เพื่อพระมหากษตัรยิท์รงลงพระ
ปรมาภไิธย และเมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบั
เป็นกฎหมายได ้

ภำยในยี่สิบวันนับแต่วันท่ีไดร้ับร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นจำกรัฐสภำเพือ่
พระมหำกษตัริย์ทรงลงพระปรมำภิไธย  และเมื่อประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับเปน็กฎหมำยได ้

 มาตรา ๙๔  ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดพระมหำกษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและ
พระรำชทำนคืนมำยังรัฐสภำ หรือเมื่อพ้นเก้ำสิบวันแล้วมิได้พระรำชทำน
คืนมำ รัฐสภำจะต้องปรึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ำรัฐสภำมีมติยืนยันตำมเดิมด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภำแล้ว ให้นำยกรัฐมนตรีน ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อพระมหำกษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมำภิไธยพระรำชทำนคืนมำ
ภำยในสำมสิบวัน ให้นำยกรัฐมนตรีน ำพระรำชบัญญัติหรือพระรำช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำใช้บังคับ
เป็นกฎหมำยได้เสมือนหนึ่งว่ำพระมหำกษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมำภิไธย
แล้ว 

 มาตรา ๙๔๑๕๑  ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษตัรยิไ์ม่ทรงเหน็ชอบดว้ย
และพระราชทานคนืมายงัรฐัสภา หรอืเมื่อพน้เกา้สบิวนัแลว้มไิด้
พระราชทานคนืมา รฐัสภาจะตอ้งปรกึษาร่างพระราชบญัญตัหิรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ใหม่ ถา้รฐัสภามมีตยินืยนั
ตามเดมิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิ
ทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของทัง้สองสภาแลว้ ใหน้ายกรฐัมนตรนี าร่าง
พระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ขึน้
ทลูเกลา้ทูลกระหม่อมถวายอกีครัง้หนึ่ง เมื่อพระมหากษตัรยิม์ไิดท้รง
ลงพระปรมาภไิธยพระราชทานคนืมาภายในสามสบิวนั ใหน้ายก 
รฐัมนตรนี าพระราชบญัญตัหิรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นัน้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายไดเ้สมอืนหนึ่ง
ว่าพระมหากษตัรยิไ์ดท้รงลงพระปรมาภไิธยแลว้ 

 มาตรา ๑๕๑๑๕๗  ร่ำงพระรำชบัญญัติใด พระมหำกษตัริยไ์ม่
ทรงเห็นชอบด้วยและพระรำชทำนคืนมำยังรัฐสภำ หรือเมื่อพ้นเก้ำ
สิบวันแล้วมไิด้พระรำชทำนคืนมำ รัฐสภำจะต้องปรึกษำร่ำงพระรำช 
บัญญัตินั้นใหม่  ถ้ำรัฐสภำมีมติยืนยันตำมเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภำแล้ว ให้นำยกรัฐมนตรีน ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นข้ึนทูลเกล้ำ
ทูลกระหม่อมถวำยอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อพระมหำกษตัริยม์ิได้ทรงลงพระ
ปรมำภไิธยหรือมิไดพ้ระรำชทำนคนืมำภำยในสำมสิบวัน ให้
นำยกรัฐมนตรีน ำพระรำชบัญญัตินัน้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำใช้
บังคับเป็นกฎหมำยได้เสมือนหนึ่งวำ่พระมหำกษตัริยไ์ด้ทรงลงพระ
ปรมำภไิธยแล้ว 

 มาตรา ๑๙๐  กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติที่ประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎรวินิจฉัยว่ำมีสำระส ำคญัเกี่ยวกับเด็ก สตรี และ
คนชรำ หรือผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ หำกสภำผู้แทนรำษฎรมไิด้
พิจำรณำโดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ ให้สภำผู้แทนรำษฎรตั้งคณะ 
กรรมำธิกำรวิสำมัญขึ้นประกอบดว้ยผู้แทนองค์กำรเอกชนเกี่ยวกับ 
 

 มาตรา ๑๙๐๑๕๒  การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัทิีป่ระธาน 
สภาผูแ้ทนราษฎรวนิจิฉยัวา่มสีาระส าคญัเกีย่วกบัเดก็ เยาวชน สตร ี
และคนชราผูส้งูอาย ุหรอืผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ หากสภาผูแ้ทน 
ราษฎรมไิดพ้จิารณาโดยกรรมาธกิารเตม็สภา ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรตัง้
คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชน 

 

 มาตรา ๑๕๒๑๕๘  กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติที่
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำวินิจฉยัว่ำมสีำระ 
ส ำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ หรือผู้พิกำรหรือทุพพล
ภำพ หำกสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำมิได้พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ ให้สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำตั้งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์กำรเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภท



๑๔๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

บุคคลประเภทนั้นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวน
กรรมำธิกำรทั้งหมด 

เกีย่วกบับุคคลประเภทนัน้มจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมาธกิารทัง้หมด ทัง้นี้ โดยมสีดัสว่นหญงิและชายทีใ่กลเ้คยีงกนั 

นั้นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมำธิกำรทั้งหมด  
ทั้งนี้ โดยมีสดัส่วนหญิงและชำยที่ใกล้เคียงกัน 

 ส่วนท่ี ๖ 
การตราพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญ 

สว่นที ่๖ 
การตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 

  มาตรา ๑๓๘  ใหม้พีระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 
ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา 
 (๒) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
 (๓) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรค
การเมอืง 
 (๔) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการออก
เสยีงประชามต ิ
 (๕) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิี
พจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 
 (๖) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิี
พจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
 (๗) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
ผูต้รวจการแผ่นดนิ 
 (๘) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
 

 มาตรา ๑๓๘๑๕๙  ให้มีพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 
 (๒) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะรัฐมนตรี 
 (๒๓) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 (๓๔) พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยพรรค
กำรเมืองและกลุ่มกำรเมือง 
 (๔๕) พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรออก
เสียงประชำมต ิ
 (๕๖) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยศำล
รัฐธรรมนูญและวิธีพิจำรณำคดีของศำลรัฐธรรมนูญ 
 (๖๗) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ
คดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
 (๗๘) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยผูก้ำรตรวจ
การเงินแผ่นดิน 
 (๘๙) พระรำชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
 



๑๔๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๙) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ 

 (๙๑๐) พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยการ
ผู้ตรวจเงินกำรแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 
 (๑๑) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรคลัง
และกำรงบประมำณภำครัฐ 
 (๑๒) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 

  มาตรา ๑๓๙  ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญจะ
เสนอไดก้แ็ต่โดย 
 (๑) คณะรฐัมนตร ี
 (๒) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สบิของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา มจี านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสบิของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้
สองสภา หรอื 
 (๓) ศาลรฐัธรรมนูญ ศาลฎกีา หรอืองคก์รอสิระตาม
รฐัธรรมนูญ ซึง่ประธานศาลและประธานองคก์รนัน้เป็นผูร้กัษาการ
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนัน้ 

 มาตรา ๑๓๙๑๖๐  ร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จะเสนอได้ก็แต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตร ี
 (๒) สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบ
ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มอียู่ของสภำผู้แทนรำษฎร หรือ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ หรือ 
 (๓) สมำชิกวุฒิสภำมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ของจ ำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ีอยู่ของวุฒิสภำ หรือ 
 (๓๔) ศำลรัฐธรรมนูญ ศำลฎีกำ หรือองค์กรอิสระตำม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหนำ้ที่ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ ซึ่งประธำนศำล
หรือประธำนองค์กรนั้นเป็นผูร้ักษำกำรตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญตำม (๑) (๒) และ 
(๔) ให้เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรก่อน  ส่วนร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูตำม (๓) ให้เสนอต่อวุฒิสภำก่อน 

  มาตรา ๑๔๐  การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาใหก้ระท าเป็นสาม
วาระ ดงัต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑๔๐๑๖๑  กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญของสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำให้กระท ำเป็นสำม
วำระ ดังต่อไปนี ้



๑๔๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๑) การออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีห่น่ึงขัน้รบัหลกัการ 
และในวาระทีส่องขัน้พจิารณาเรยีงล าดบัมาตรา ใหถ้อืเสยีงขา้ง
มากของแต่ละสภา 
 (๒) การออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีส่าม ตอ้งมคีะแนนเสยีง
เหน็ชอบดว้ยในการทีจ่ะใหอ้อกใชเ้ป็นพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของ
แต่ละสภา 
 ใหน้ าบทบญัญตัใินหมวด ๖ สว่นที ่๗ การตราพระราช 
บญัญตั ิมาใชบ้งัคบักบัการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญดว้ยโดยอนุโลม 

 (๑) กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่หนึ่งขั้นรับหลักกำร และ
ในวำระที่สองขั้นพิจำรณำเรียงล ำดับมำตรำ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของ
แต่ละสภำ 
 (๒) กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่สำม ต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในกำรที่จะให้ออกใช้เป็นพระรำชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญ มำกกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ีอยู่ของ
แต่ละสภำ 
 ให้น ำบทบัญญัตใินหมวด ๖ ส่วนที่ ๗เกี่ยวกับกำรตรำ
พระรำชบัญญัติ มำใช้บังคับกับกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๗๘  ในกรณีที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นอำยุลง
หรือมีกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร ร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือบรรดำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
พระมหำกษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้ำสิบวันแล้วมิได้
พระรำชทำนคืนมำ ให้เป็นอันตกไป  
 ในกรณีที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลงหรือมีกำรยุบสภำ
ผู้แทนรำษฎร ภำยหลังกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอันเป็นกำร
เลือกตั้งทั่วไป รัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร หรือวุฒิสภำ แล้วแต่กรณี จะ
พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เตมิ หรือร่ำงพระรำชบัญญัตหิรือรำ่ง
พระรำชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูที่รัฐสภำยังมไิด้ให้ควำมเหน็ชอบต่อไป
ได ้ถ้ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภำยหลังกำรเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภำยในหก
สิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภำครั้งแรกหลังกำรเลือกตั้งทั่วไป และ
รัฐสภำมีมตเิห็นชอบด้วย แต่ถ้ำคณะรัฐมนตรมีิได้ร้องขอภำยในก ำหนดเวลำ
ดังกล่ำว ให้ร่ำงรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เติม ร่ำงพระรำชบัญญัต ิหรือรำ่ง
พระรำชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนั้นเป็นอันตกไป  

 มาตรา ๑๗๘๑๕๓  ในกรณีทีอ่ายุของสภาผูแ้ทนราษฎรสิน้
อายุสุดลงหรอืมกีารยุบสภาผูแ้ทนราษฎร ร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ข
เพิม่เตมิหรอืบรรดาร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีพ่ระมหากษตัรยิไ์ม่ทรงเหน็ชอบดว้ย หรอืเมื่อ
พน้เกา้สบิวนัแลว้มไิดพ้ระราชทานคนืมา ใหเ้ป็นอนัตกไป  

 ในกรณีทีอ่ายุของสภาผูแ้ทนราษฎรสิน้สดุลงหรอืมกีารยุบ
สภาผูแ้ทนราษฎร ภายหลงัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
อนัเป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไป รฐัสภา สภาผูแ้ทนราษฎร หรอืวุฒสิภา 
แลว้แต่กรณี จะพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืร่างพระราช 
บญัญตัหิรือรา่งพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูทีร่ฐัสภายงัมไิดใ้ห้
ความเหน็ชอบต่อไปได ้ถา้คณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหม่ภายหลงัการ
เลอืกตัง้ทัว่ไปรอ้งขอภายในหกสบิวนันบัแต่วนัเรยีกประชมุรฐัสภาครัง้
แรกหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไป และรฐัสภามมีตเิหน็ชอบดว้ย แต่ถา้

 มาตรา ๑๕๓๑๖๒  ในกรณีที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสดุ
ลงหรือมีการยุบสภำผู้แทนรำษฎรถูกยุบ ใหร้่ำงรัฐธรรมนูญแกไ้ข
เพิ่มเตมิหรือบรรดาร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่ำง
พระรำชบัญญัติที่พระมหำกษตัริยไ์ม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้น
เก้ำสิบวันแล้วมิได้พระรำชทำนคืนมำให้นั้น เป็นอันตกไป 
 ในกรณีที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลงหรือมีกำรยุบสภำ
ผู้แทนรำษฎร ภำยหลังกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอันเป็น
กำรเลือกตั้งท่ัวไป รัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร หรือวุฒิสภำ แล้วแต่
กรณี จะพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่ำงพระรำช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรำ่งพระรำชบัญญัติที่รัฐสภำยังมิได้
ให้ควำมเห็นชอบต่อไปได้ ถ้ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่ภำยหลังกำร
เลือกตั้งท่ัวไปร้องขอภำยในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภำ
ครั้งแรกหลังกำรเลือกตั้งท่ัวไป และรัฐสภำมมีติเห็นชอบด้วย  แต่ถ้ำ
คณะรัฐมนตรีมไิด้ร้องขอภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้รำ่ง



๑๔๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 กำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เตมิ รำ่งพระรำชบญัญตั ิ
หรือรำ่งพระรำชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตำมวรรคสอง ให้เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ 

คณะรฐัมนตรมีไิดร้อ้งขอภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหร้่าง
รฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิ ร่างพระราชบัญญัต ิหรอืร่างพระราช 
บญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูนัน้เป็นอนัตกไป  

 การพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิ ร่างพระราช 

บัญญัต ิหรอืร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตามวรรค
สอง ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทน 
ราษฎร วุฒสิภา หรอืรฐัสภา แลว้แต่กรณี 

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและร่ำงพระรำชบญัญตัินั้นเป็นอันตกไป  แต่ถ้ำเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัติที่พลเมืองผู้มสีิทธิเลือกตั้งเข้ำช่ือเสนอตำมมำตรำ 
๑๔๗ (๕) ที่รัฐสภำยังมไิด้ให้ควำมเห็นชอบ ให้รัฐสภำที่เลือกตั้งข้ึน
ใหม่พิจำรณำต่อไปโดยไมต่้องมีมตติำมวรรคนี้อีก 
 การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราช 

บัญญัติต่อไปตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี 

 ส่วนท่ี ๘ 

การควบคมุการตรากฎหมายท่ีขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ 
ส่วนที่ ๘๗ 

การควบคุมการตรากฎหมายท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

  มาตรา ๑๔๑  เมื่อรฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบกบัร่างพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญแลว้ ก่อนน าขึน้ทลูเกลา้ทลูกระหม่อม
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภไิธย ใหส้ง่ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณา
ความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญซึง่ตอ้งกระท าใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิ
วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่อง 
 ค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญทีว่นิิจฉยัว่าร่างพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญใดมขีอ้ความขดัหรอืแยง้ต่อ
รฐัธรรมนูญ ใหข้อ้ความทีข่ดัหรอืแยง้นัน้เป็นอนัตกไป  ในกรณีที่
วนิิจฉยัว่าขอ้ความดงักล่าวเป็นสาระส าคญัหรอืร่างพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตราขึน้โดยไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนูญ ใหร้่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนัน้
เป็นอนัตกไป 
 ในกรณีทีค่ าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญมผีลท าใหข้อ้ความที่
ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญเป็นอนัตกไปตามวรรคสอง ใหส้ง่ร่าง

 มาตรา ๑๔๑๑๖๓  เมื่อรัฐสภำใหค้วำมเห็นชอบกับร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ก่อนที่นำยกรัฐมนตรีจะน ำ
ขึ้นทูลเกล้ำทลูกระหม่อมถวำยเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมำภไิธย ให้ส่งศำลรัฐธรรมนญูพิจำรณำควำมชอบด้วยรัฐธรรมนญู 
ซึ่งต้องกระท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันทีไ่ดร้ับเรื่อง 
 ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนญูที่วนิิจฉัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูใดมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู ให้
ข้อควำมที่ขัดหรือแย้งน้ันเป็นอันตกไป  ในกรณีที่วินิจฉัยว่ำข้อควำม
ดังกล่ำวเป็นสำระส ำคญั หรือรำ่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญู ให้
ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป 
 ในกรณีที่ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญมผีลท ำให้ข้อควำมที่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูเป็นอันตกไปตำมวรรคสอง ให้ส่งร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภำผู้แทนรำษฎร
และวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำตามล าดับต่อไป  ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้สภำ



๑๕๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนัน้กลบัคนืสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒสิภาเพื่อพจิารณาตามล าดบั  ในกรณีเช่นว่านี้ ใหส้ภาผูแ้ทน 
ราษฎรหรอืวุฒสิภาพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อมใิหข้ดัหรอืแยง้ต่อ
รฐัธรรมนูญได ้โดยมตใินการแกไ้ขเพิม่เตมิใหใ้ชค้ะแนนเสยีง
มากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของแต่ละสภา 
แลว้ใหน้ายกรฐัมนตรดี าเนินการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ 
หรอืมาตรา ๑๕๑ แลว้แต่กรณี ต่อไป 

ผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำพิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อมิให้ขดัหรือแยง้
ต่อรัฐธรรมนูญได้ โดยมติในกำรแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียง
มำกกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่ละสภำ 
แล้วให้นำยกรัฐมนตรดี ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๐๙๘ และมำตรำ 
๑๕๐๑๕๖ หรือมำตรำ ๑๕๑๑๕๗ แล้วแต่กรณี ต่อไป 

 มาตรา ๒๖๒  ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภำให้ควำมเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นำยก 
รัฐมนตรีจะน ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรงลง
พระปรมำภิไธยตำมมำตรำ ๙๓ หรือร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภำลงมติยืนยันตำมมำตรำ ๙๔ 
ก่อนที่นำยกรัฐมนตรีจะน ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยอีกครั้งหนึ่ง  
 (๑) หำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิก
ของทั้งสองสภำรวมกัน มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิก
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ  เห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมี
ข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอควำมเห็นต่อประธำนสภำผู้แทน 
รำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนรัฐสภำ แล้วแต่กรณี แล้วให้
ประธำนแห่งสภำที่ได้รับควำมเห็นดังกล่ำว ส่งควำมเห็นนั้นไปยังศำล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นำยกรัฐมนตรีทรำบโดยไม่ชักช้ำ  
 (๒) หำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกของ
ทั้งสองสภำรวมกัน มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำยี่สิบคน  เห็นว่ำร่ำงพระรำชบญัญตัิ

 มาตรา ๒๖๒๑๕๔  ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราช 

บัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูใดทีร่ฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ 
ก่อนทีน่ายกรฐัมนตรจีะน าร่างพระราชบัญญัตหิรือร่างพระราช 

บัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนั้นขึน้ทลูเกลา้ทลูกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษตัรยิท์รงลงพระปรมาภไิธยตามมาตรา ๙๓๑๕๐ หรอื
ร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
ทีร่ฐัสภาลงมตยินืยนัตามมาตรา ๙๔๑๕๑ ก่อนทีน่ายกรฐัมนตรจีะ
น าร่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้ขึน้ทลูเกลา้ทลูกระหม่อมถวายอกีครัง้หนึ่ง  
 (๑) หากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา หรอื
สมาชกิของทัง้สองสภารวมกนั มจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิของ
จ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของทัง้สองสภา  เหน็ว่าร่าง
พระราชบญัญตัดิงักล่าวมขีอ้ความขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญนี้ หรอื
ตราขึน้โดยไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้ ใหเ้สนอ
ความเหน็ต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวุฒสิภา หรอื
ประธานรฐัสภา แลว้แต่กรณี แลว้ใหป้ระธานแห่งสภาทีไ่ดร้บั

 มาตรา ๑๕๔๑๖๔  ร่ำงพระรำชบญัญัติใดทีร่ัฐสภำให้ควำม
เห็นชอบแล้ว ก่อนที่นำยกรัฐมนตรีจะน ำขึ้นทูลเกล้ำทลูกระหม่อม
ถวำยเพื่อพระมหำกษตัริย์ทรงลงพระปรมำภไิธยตำมมำตรำ 
๑๕๐๑๕๖ หรือร่ำงพระรำชบัญญตัิใดที่รัฐสภำลงมติยืนยันตำม
มำตรำ ๑๕๑๑๕๗ ก่อนท่ีนำยกรัฐมนตรีจะน ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น
ขึ้นทูลเกล้ำทลูกระหม่อมถวำยอีกครั้งหนึ่ง 
 (๑) หำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือ
สมำชิกของทั้งสองสภำรวมกัน มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของ
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ เห็นว่ำร่ำงพระรำช 
บัญญัตดิังกล่ำวมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตรำขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญตัิแห่งรฐัธรรมนญูนี้ ให้เสนอควำมเห็นต่อ
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนรัฐสภำ 
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธำนแห่งสภำที่ไดร้ับควำมเห็นดังกลำ่วส่ง
ควำมเห็นนั้นไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นำยก 
รัฐมนตรีทรำบโดยไม่ชักช้ำ 
 (๒) หำกนำยกรัฐมนตรเีห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตดิังกล่ำวมี
ข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี้ หรือตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้สง่ควำมเห็นเช่นว่ำน้ันไปยังศำล



๑๕๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ประกอบรัฐธรรมนญูดังกล่ำวมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี ้หรือ
ตรำขึน้โดยไม่ถูกต้องตำมบทบญัญัตแิห่งรัฐธรรมนูญนี ้ให้เสนอควำมเห็นต่อ
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวฒุิสภำ หรือประธำนรัฐสภำ แล้วแต่
กรณี แล้วให้ประธำนแห่งสภำทีไ่ด้รบัควำมเห็นดังกล่ำว ส่งควำมเห็นนั้นไป
ยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นำยกรัฐมนตรีทรำบโดยไม่ชักช้ำ  
 (๓) หำกนำยกรัฐมนตรเีห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี ้หรือตรำขึ้นโดยไม่ถกูต้องตำมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งควำมเห็นเช่นว่ำนั้นไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย และแจ้งให้ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรและประธำนวุฒิสภำ
ทรำบโดยไม่ชักช้ำ  
 ในระหว่ำงที่ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย ให้นำยกรัฐมนตรี
ระงับกำรด ำเนินกำรเพื่อประกำศใช้ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวไว้จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีค ำ
วินิจฉัย  
 ถ้ำศำลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่ำร่ำงพระรำชบญัญัตหิรือร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี ้หรือตรำขึ้นโดยไม่ถกูต้องตำมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ และข้อควำมดังกล่ำวเป็นสำระส ำคัญของร่ำงพระรำช 
บัญญัตหิรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ร่ำง
พระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็น
อันตกไป  
 ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตหิรือรำ่งพระรำช 
บัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อควำมขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี้แต่
มิใช่กรณตีำมวรรคสำม ให้ข้อควำมทีข่ัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป และให ้
 

ความเหน็ดงักล่าวสง่ความเหน็นัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพื่อวนิิจฉยั 
และแจง้ใหน้ายกรฐัมนตรทีราบโดยไม่ชกัชา้  
 (๒) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน เห็นว่า

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า  
 (๓๒) หากนายกรฐัมนตรเีหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัหิรือ
ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าวมขีอ้ความขดัหรอื
แยง้ต่อรฐัธรรมนูญนี้ หรอืตราขึน้โดยไมถู่กตอ้งตามบทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนูญนี้ ใหส้ง่ความเหน็เช่นว่านัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนูญ
เพื่อวนิิจฉยั และแจง้ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธาน
วุฒสิภาทราบโดยไมช่กัชา้  
 ในระหว่างทีศ่าลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยั ใหน้ายก 
รฐัมนตรรีะงบัการด าเนินการเพื่อประกาศใชร้่างพระราชบญัญตัหิรือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าวไวจ้นกว่าศาล
รฐัธรรมนูญจะมคี าวนิิจฉยั  
 ถา้ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัว่าร่างพระราชบญัญตัหิรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้มขีอ้ความขดัหรอืแยง้ต่อ
รฐัธรรมนูญนี้ หรอืตราขึน้โดยไมถู่กตอ้งตามบทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญนี้ และขอ้ความดงักล่าวเป็นสาระส าคญัของร่าง

รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและ
ประธำนวุฒิสภำทรำบโดยไม่ชักช้ำ 
 ในระหว่ำงที่ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย ให้นำยก 
รัฐมนตรีระงับกำรด ำเนินกำรเพื่อประกาศใช้ทูลเกล้ำทลูกระหม่อม
ถวำยร่ำงพระรำชบัญญตัิดังกล่ำวไว้จนกว่ำศำลรัฐธรรมนญูจะมีค ำ
วินิจฉัย 
 ถ้ำศำลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่ำร่ำงพระรำชบญัญัตินั้นมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้ หรือวินิจฉัยว่ำมีข้อควำมขดัหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ และข้อควำมดังกล่ำวเป็นสำระส ำคญั ให้ร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
 ถ้ำศำลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่ำร่ำงพระรำชบญัญัตินั้นมีข้อควำม
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี้ แต่มิใช่กรณีตำมวรรคสำม ให้ข้อควำมที่
ขัดหรือแย้งน้ันเป็นอันตกไป และให้นำยกรัฐมนตรีด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๙๘ และมำตรำ ๑๕๐๑๕๖ หรือมำตรำ ๑๕๑๑๕๗ แล้วแต่
กรณี ต่อไป 



๑๕๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

นำยกรฐัมนตรดี ำเนนิกำรตำมมำตรำ ๙๓ หรือมำตรำ ๙๔ แล้วแตก่รณี 
ต่อไป 

พระราชบัญญัตหิรือร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนั้น 
ใหร้่างพระราชบญัญตัหิรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
นัน้เป็นอนัตกไป  
 ถา้ศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัว่ารา่งพระราชบญัญตัหิรือร่าง
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนัน้มขีอ้ความขดัหรอืแยง้ต่อ
รฐัธรรมนูญนี้แต่มใิช่กรณีตามวรรคสาม ใหข้อ้ความทีข่ดัหรอืแยง้นัน้
เป็นอนัตกไป และใหน้ายกรฐัมนตรดี าเนินการตามมาตรา ๙๓๑๕๐ หรอื
มาตรา ๙๔๑๕๑ แลว้แต่กรณี ต่อไป 

 มาตรา ๒๖๓  บทบัญญัติมำตรำ ๒๖๒ (๒) ให้น ำมำใช้บังคับ
กับร่ำงข้อบังคับกำรประชุมสภำผูแ้ทนรำษฎร รำ่งข้อบังคับกำร
ประชุมวุฒิสภำ และร่ำงข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ ที่สภำผู้แทน 
รำษฎร วุฒิสภำ หรือรัฐสภำ แล้วแต่กรณ ีให้ควำมเห็นชอบแล้ว แตย่ัง
มิได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๖๓๑๕๕  บทบญัญตัมิาตรา ๒๖๒ (๒)๑๕๔  ให้
น ามาใชบ้งัคบักบัร่างขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ร่าง
ขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา และร่างขอ้บงัคบัการประชมุรฐัสภา 
ทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา หรอืรฐัสภา แลว้แต่กรณี ใหค้วาม
เหน็ชอบแลว้ แต่ยงัมไิดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาดว้ยโดย
อนุโลม 

ตัดออกท้ังมำตรำ 

 ส่วนท่ี ๙ 

การควบคมุการบริหารราชการแผน่ดิน 
ส่วนที่ ๙๘ 

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
 มาตรา ๑๘๓  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำทุก
คนมีสิทธิตั้งกระทู้ถำมรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ได้ แต่
รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเรื่องนั้นยังไม่ควร
เปิดเผยเพรำะเกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือประโยชน์ส ำคัญของแผ่นดิน 

 มาตรา ๑๘๓๑๕๖  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิ
วุฒสิภาทุกคนมสีทิธติัง้กระทูถ้ามรฐัมนตรใีนเรื่องใดเกีย่วกบังานใน
หน้าทีไ่ด ้แต่รฐัมนตรยี่อมมสีทิธทิีจ่ะไม่ตอบเมื่อคณะรฐัมนตรเีหน็ว่า
เรื่องนัน้ยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเกีย่วกบัความปลอดภยัหรอื
ประโยชน์ส าคญัของแผ่นดนิ 
 มาตรา ๑๖๒ วรรคหน่ึง  ในกรณีทีม่กีารประชมุสภา
ผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภาเพื่อตัง้กระทูถ้ามในเรื่องใดเกีย่วกบังาน

 มาตรา ๑๕๖๑๖๕  สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำทุกแตล่ะคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถำมนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ในเรื่องใดเกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ีได้ และนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมี
หน้ำท่ีต้องตอบโดยเร็ว  แต่นำยกรฐัมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่
จะไมต่อบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพรำะ
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือประโยชน์ส ำคัญของแผ่นดิน 
 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอำจตั้งกระทู้ถำมสดต่อนำยก 
รัฐมนตรีและรัฐมนตรไีด้ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับกำรประชุมสภำ
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ในหน้าที ่หรอืการอภปิรายไมไ่วว้างใจนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรี
ผูใ้ด ใหเ้ป็นหน้าทีข่องนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูน้ัน้ตอ้งเขา้
ร่วมประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวุฒสิภาเพื่อชีแ้จงหรอืตอบกระทู้
ถามในเรื่องนัน้ดว้ยตนเอง  เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นอนัมอิาจหลกีเลีย่ง
ไดท้ าใหไ้ม่อาจเขา้ชีแ้จงหรอืตอบกระทู ้แต่ตอ้งแจง้ให้
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืประธานวุฒสิภาทราบก่อนหรอืใน
วนัประชมุสภาในเรื่องดงักล่าว 

ผู้แทนรำษฎร และนำยกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรมีีหน้ำที่ต้องตอบกระทู้
ถำมนั้นด้วยตนเอง  เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นอันมิอำจหลีกเลีย่งได ้
 มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึง่  ในกรณีที่มีการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎรหรือวฒุิสภาเพื่อตัง้กระทู้ถามในเรื่องใดเกีย่วกับ

งานในหน้าที ่หรือการอภิปรายไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีผู้ใด ให้เป็นหน้าทีข่องนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้น

ต้องเข้าร่วมประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒุิสภาเพื่อชีแ้จงหรือ

ตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเอง  เว้นแตม่ีเหตุจ าเป็นอันมิ

อาจหลีกเล่ียงได้ท าให้ไม่อาจเข้าชี้แจงหรือตอบกระทู ้แตต่้องแจ้ง

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรอืประธานวุฒิสภาทราบก่อนหรอื

ในวันประชมุสภาในเรื่องดังกล่าว 
 มาตรา ๑๘๕  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองใน
ห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มอียู่ของสภำผูแ้ทนรำษฎร มีสิทธิเข้ำช่ือ
เสนอญัตติขอเปดิอภปิรำยทั่วไปเพื่อลงมตไิมไ่ว้วำงใจนำยกรัฐมนตร ีญัตติ
ดังกล่ำวต้องเสนอช่ือผูส้มควรด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งเปน็
บุคคลตำมมำตรำ ๒๐๑ วรรคสอง ด้วย และเมื่อได้มีกำรเสนอญัตติแล้ว จะมี
กำรยบุสภำผู้แทนรำษฎรมไิด ้เว้นแตจ่ะมีกำรถอนญัตติหรือกำรลงมตินั้น
ไมไ่ด้คะแนนเสยีงตำมวรรคสำม 
 กำรเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนำยกรัฐมนตรีที่มีพฤติกำรณ์ร่ ำรวย
ผิดปกต ิส่อไปในทำงทุจริตต่อหนำ้ที่รำชกำร หรือจงใจฝ่ำฝืน
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย จะเสนอโดยไม่มีกำรยื่นค ำ
ร้องขอตำมมำตรำ ๓๐๔ ก่อน มิได ้และเมื่อไดม้ีกำรยื่นค ำร้องขอตำม
มำตรำ ๓๐๔ แล้ว ให้ด ำเนินกำรตอ่ไปไดโ้ดยไมต่้องรอผลกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๓๐๕ 

 มาตรา ๑๘๕๑๕๘  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อย
กว่าสองหนึ่งในหา้ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทน 
ราษฎร มสีทิธเิขา้ชื่อเสนอญตัตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไปเพือ่ลงมตไิม่
ไวว้างใจนายกรฐัมนตร ีญตัตดิงักล่าวตอ้งเสนอชื่อผูส้มควรด ารง
ต าแหน่งนายกรฐัมนตรคีนต่อไปซึง่เป็นบุคคลตามมาตรา ๒๐๑๑๗๑ 

วรรคสอง ดว้ย และเมื่อไดม้กีารเสนอญตัตแิลว้ จะมกีารยบุสภาผูแ้ทน 
ราษฎรมไิด ้เวน้แต่จะมกีารถอนญตัตหิรอืการลงมตนิัน้ไม่ไดค้ะแนน
เสยีงตามวรรคสาม 

 การเสนอญตัตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไปตามวรรคหนึ่ง ถา้
เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมของนายกรฐัมนตรทีีม่พีฤตกิารณ์
ร ่ารวยผดิปกต ิสอ่ไปในทางทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ หรอืจงใจฝ่า
ฝืนบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย จะเสนอโดยไมม่กีาร
ยื่นค ารอ้งขอตามมาตรา ๓๐๔๒๗๑ ก่อนมไิด ้และเมื่อไดม้กีารยืน่

 มาตรา ๑๕๘๑๖๖  สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทน 
รำษฎร มสีิทธิเข้ำช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมตไิม่
ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรี  ญตัติดังกล่ำวต้องเสนอช่ือผู้สมควรด ำรง
ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรคีนต่อไปซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๗๑ วรรค

สองด้วย  และเมื่อไดม้ีกำรเสนอญตัติแล้ว จะมีกำรยุบสภำผู้แทน 
รำษฎรมิได้  เว้นแต่จะมีกำรถอนญัตติหรือกำรลงมตินั้นไมไ่ด้คะแนน
เสียงตำมวรรคสำม 
 กำรเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนำยกรัฐมนตรีที่มีพฤติกำรณ์ร่ ำรวย
ผิดปกติ ส่อไปในทำงทุจริตต่อหนำ้ที่รำชกำร หรือจงใจฝ่ำฝืน
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย จะเสนอโดยไม่มีกำรยื่นค ำ
ร้องขอตำมมำตรำ ๒๗๑๒๕๔ ก่อน  หรือถ้ำเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินอันเล็งเห็นได้ว่ำจะก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยแก่
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 เมื่อกำรอภิปรำยทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่ำนระเบียบ
วำระเปิดอภิปรำยนั้นไป ให้สภำผู้แทนรำษฎรลงมติไว้วำงใจหรือไม่
ไว้วำงใจ กำรลงมติในกรณีเช่นว่ำนี้ มิให้กระท ำในวันเดียวกับวันที่กำร
อภิปรำยสิ้นสุด มติไม่ไว้วำงใจต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร  
 ในกรณีที่มติไม่ไว้วำงใจมีคะแนนเสียงไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรซึ่งเข้ำช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยนั้น เป็นอันหมดสิทธิท่ีจะ
เข้ำช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจนำยก 
รัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น  
 ในกรณีที่มตไิมไ่ว้วำงใจมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ให้ประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎรน ำชื่อผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือตำมวรรคหน่ึงกรำบ
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้น ำมำตรำ ๒๐๒ มำใช้บังคับ 

ค ารอ้งขอตามมาตรา ๓๐๔๒๗๑ แลว้ ใหด้ าเนินการต่อไปไดโ้ดย
ไม่ตอ้งรอผลการด าเนินการตามมาตรา ๓๐๕๒๗๒ 
 เมื่อการอภปิรายทัว่ไปสิน้สดุลงโดยมใิช่ดว้ยมตใิหผ้่าน
ระเบยีบวาระเปิดอภปิรายนัน้ไปใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรลงมติ
ไวว้างใจหรอืไม่ไวว้างใจ การลงมตใินกรณีเช่นว่านี้มใิหก้ระท าใน
วนัเดยีวกบัวนัทีก่ารอภปิรายสิน้สดุ มตไิมไ่วว้างใจตอ้งมคีะแนน
เสยีงมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของ
สภาผูแ้ทนราษฎร  
 ในกรณีทีม่ตไิม่ไวว้างใจมคีะแนนเสยีงไม่มากกว่ากึง่หนึ่ง
ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรซึง่เขา้ชื่อเสนอญตัตขิอเปิดอภปิรายนัน้ 
เป็นอนัหมดสทิธทิีจ่ะเขา้ชื่อเสนอญตัตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไปเพือ่
ลงมตไิม่ไวว้างใจนายกรฐัมนตรอีกีตลอดสมยัประชมุนัน้  

 ในกรณีทีม่ตไิม่ไวว้างใจมคีะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร ให้
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรน าชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อตามวรรค
หนึ่งกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้ต่อไป และมใิหน้ ามาตรา ๒๐๒ 
๑๗๒ มาใชบ้งัคบั 

เงินแผ่นดิน จะเสนอโดยไม่มีกำรฟอ้งคดีต่อศำลปกครองแผนกคดี
วินัยกำรคลังและกำรงบประมำณตำมมำตรำ ๒๔๔ ก่อน มิได้  และ
เมื่อไดม้ีกำรยื่นค ำร้องขอตำมมำตรำ ๒๗๑๒๕๔ หรือมีกำรฟ้องคดี
ตำมมำตรำ ๒๔๔ แล้วแต่กรณี แลว้ ให้ด ำเนินกำรต่อไปได้โดยไม่
ต้องรอผลการด าเนินการตามมาตรา ๒๗๒ 
 เมื่อกำรอภิปรำยทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติใหผ้่ำนระเบียบ
วำระเปดิอภิปรำยนั้นไป ใหส้ภำผูแ้ทนรำษฎรลงมตไิมไ่ว้วำงใจ
หรือไม่ไว้วางใจ  กำรลงมติในกรณีเช่นว่ำนี้มิให้กระท ำในวันเดียวกบั
วันท่ีกำรอภิปรำยสิ้นสดุ และให้นบัเฉพำะคะแนนเสียงไม่ไว้วำงใจ
เท่ำนั้น  มติไมไ่ว้วำงใจต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ทั้งนี้ เว้นแต่
คณะรัฐมนตรีจะสิ้นสดุลงก่อนมีกำรลงมตดิังกล่ำว 
 ในกรณีที่มตไิมไ่ว้วำงใจมีคะแนนเสียงไมม่ำกกว่ำก่ึงหนึ่งของ
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรซึ่งเข้ำช่ือเสนอญัตตขิอเปิดอภิปรำยนั้น เป็นอันหมด
สิทธิที่จะเข้ำช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมตไิมไ่ว้วำงใจ
นำยกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น 
 ในกรณีที่มตไิมไ่ว้วำงใจมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ให้ประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎรน ำชื่อผู้ทีซ่ึ่งไดร้บักำรเสนอช่ือตำมวรรคหน่ึงกรำบ
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้น ำมำตรำ ๑๗๒ มำใช้บังคับ 

 มาตรา ๑๘๖  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่ง
ในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร มีสิทธิ
เข้ำช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็น
รำยบุคคล  
 

 มาตรา ๑๘๖๑๕๙  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าหกของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของ
สภาผูแ้ทนราษฎร มสีทิธเิขา้ชื่อเสนอญตัตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไป
เพื่อลงมตไิม่ไวว้างใจรฐัมนตรเีป็นรายบุคคล และใหน้ าบทบญัญตัิ

 มาตรา ๑๕๙๑๖๗  สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำหนึ่งในหกของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทน 
รำษฎร มสีิทธิเข้ำช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมตไิม่ 
 



๑๕๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ให้น ำบทบัญญัตมิำตรำ ๑๘๕ วรรคสอง วรรคสำม และวรรคสี่ 
มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 
 รฐัมนตรคีนใดพน้จากต าแหน่งเดมิแต่ยงัคงเป็นรฐัมนตรี
ในต าแหน่งอื่นภายหลงัจากวนัทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ชื่อ
ตามวรรคหนึ่ง  ใหร้ฐัมนตรคีนนัน้ยงัคงตอ้งถูกอภปิรายเพื่อลงมติ
ไม่ไวว้างใจตามวรรคหนึ่งต่อไป 
 ใหน้ าบทบัญญัตมิาตรา ๑๘๕ความในวรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคส่ี มาใชบ้งัคบักบัรฐัมนตรผีูซ้ึง่พน้จากต าแหน่งเดมิไม่
เกนิเกา้สบิวนัก่อนวนัทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ชื่อตามวรรค
หนึ่ง แต่ยงัคงเป็นรฐัมนตรใีนต าแหน่งอื่นดว้ยโดยอนุโลม 

ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล และให้น ำบทบัญญัตมิำตรำ ๑๕๘ 
๑๖๖ วรรคสอง วรรคสำม และวรรคสี่ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 รัฐมนตรีคนใดพ้นจำกต ำแหน่งเดมิแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีใน
ต ำแหน่งอ่ืนภำยหลังจำกวันที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเข้ำช่ือตำม
วรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรำยเพื่อลงมติไม่
ไว้วำงใจตำมวรรคหนึ่งต่อไป 
 ให้น ำควำมในวรรคสองมำใช้บังคับกับรัฐมนตรีผู้ซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่งเดิมไมเ่กินเก้ำสิบวันก่อนวันที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เข้ำช่ือตำมวรรคหน่ึง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต ำแหน่งอื่นด้วยโดย
อนุโลม 

  มาตรา ๑๖๐  ในกรณีทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีม่ไิดอ้ยู่
ในพรรคการเมอืงทีส่มาชกิในสงักดัของพรรคนัน้ด ารงต าแหน่ง
รฐัมนตรมีจี านวนไม่ถงึเกณฑท์ีจ่ะเสนอญตัตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไป
ตามมาตรา ๑๕๘ หรอืมาตรา ๑๕๙  ใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
จ านวนมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ดงักล่าวทัง้หมดเท่าทีม่อียู่มสีทิธเิขา้ชื่อเสนอญตัตขิอเปิดอภปิราย
ทัว่ไปเพื่อลงมตไิม่ไวว้างใจนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรเีป็น
รายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘ หรอืมาตรา ๑๕๙ ได ้เมื่อคณะรฐัมนตรี
ไดบ้รหิารราชการแผ่นดนิมาเกนิกว่าสองปีแลว้ 

 มาตรา ๑๖๐๑๖๘  ในกรณีที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทีม่ิได้
อยู่ในพรรคกำรเมืองหรือกลุม่กำรเมืองที่สมำชิกในสังกัดของพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้นด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีมจี ำนวนไม่ถึง
เกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำ ๑๕๘๑๖๖ 
หรือมำตรำ ๑๕๙๑๖๗ ให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนมำกกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรดังกล่ำวท้ังหมดเท่ำที่มี
อยู่มีสิทธิเข้ำช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมตไิมไ่ว้วำงใจ
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคลตำมมำตรำ ๑๕๘๑๖๖ 
หรือมำตรำ ๑๕๙๑๖๗ ได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้บริหำรรำชกำร
แผ่นดินมำเกินกว่ำสองปีแล้ว 

 มาตรา ๑๘๗  สมำชิกวุฒิสภำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในห้ำของ
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ มีสิทธิเข้ำช่ือขอเปิด
อภิปรำยทั่วไปในวุฒิสภำเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ
ช้ีแจงปัญหำส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยไม่มีกำรลง
มต ิ 

 มาตรา ๑๘๗๑๖๑  สมาชกิวุฒสิภาจ านวนไม่น้อยกว่าสาม
ในห้าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของวุฒสิภา มี
สทิธเิขา้ชื่อขอเปิดอภปิรายทัว่ไปในวุฒสิภาเพื่อใหค้ณะรฐัมนตร ี

 

 มาตรา ๑๖๑๑๖๙  สมำชิกวุฒิสภำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน
สำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ มีสิทธิเข้ำช่ือ
ขอเปิดอภิปรำยทั่วไปในวุฒิสภำเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง 
 



๑๕๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 กำรขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำนี้ จะกระท ำได้ครั้งเดยีว
ในสมัยประชุมหนึ่ง 

แถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืชีแ้จงปัญหาส าคญัเกีย่วกบัการบรหิารราชการ
แผ่นดนิโดยไม่มกีารลงมต ิ 

 การขอเปิดอภปิรายทัว่ไปตามมาตรานี้ จะกระท าไดค้รัง้
เดยีวในสมยัประชมุหนึ่ง 

หรือช้ีแจงปัญหำส ำคัญเกีย่วกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยไมม่ี
กำรลงมต ิ
 กำรขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำนี้ จะกระท ำได้ครั้งเดยีว
ในสมัยประชุมหนึ่ง 

  มาตรา ๑๖๒ วรรคสอง  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมี
อสิระจากมตพิรรคการเมอืงในการตัง้กระทูถ้าม การอภปิราย และ
การลงมตใินการอภปิรายไม่ไวว้างใจ 

 มาตรา ๑๖๒ วรรคสอง๑๗๐  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมี
อิสระจำกมติพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองในกำรตั้งกระทู้ถำม 
กำรอภิปรำย และกำรลงมติในกำรอภิปรำยไมไ่ว้วำงใจ 

 มาตรา ๑๘๔  กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเรื่องใดที่เป็นปัญหำ
ส ำคัญที่อยู่ในควำมสนใจของประชำชน เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์
ของประเทศชำติหรือประชำชน หรือที่เป็นเรื่องเร่งด่วน สมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรอำจแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
ก่อนเริ่มประชุมในวันนั้นว่ำจะถำมนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเรื่องนั้นโดยไม่ต้องระบุค ำถำม 
และให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรบรรจุเรื่องดังกล่ำวไว้ในวำระกำรประชุม
วันนั้น  
 กำรถำมและกำรตอบกระทูต้ำมวรรคหนึ่งให้กระท ำไดส้ัปดำห์
ละหนึ่งครั้ง และให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นั้นตั้งกระทู้ถำมด้วย
วำจำเรื่องกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินนั้นไดเ้รื่องละไมเ่กินสำมครั้ง 
ทั้งนี้ ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร 

 มาตรา ๑๘๔๑๕๗ การบรหิารราชการแผ่นดนิเรื่องใดทีเ่ป็น
ปัญหาส าคญัทีอ่ยู่ในความสนใจของประชาชน เป็นเรื่องทีก่ระทบถงึ
ประโยชน์ของประเทศชาตหิรอืประชาชน หรอืทีเ่ป็นเรื่องเร่งด่วน 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรอาจแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อประธาน 
สภาผูแ้ทนราษฎรก่อนเริม่ประชุมในวนันัน้ว่าจะถามนายกรฐัมนตรี
หรอืรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบในการบรหิารราชการแผ่นดนิเรื่องนัน้โดย
ไม่ตอ้งระบุค าถาม และใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรบรรจุเรื่อง
ดงักล่าวไวใ้นวาระการประชุมวนันัน้  

 การถามและการตอบกระทูต้ามวรรคหนึ่งใหก้ระท าได้
สปัดาหล์ะหนึ่งครัง้ และใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ัน้ตัง้กระทู้
ถามดว้ยวาจาเรื่องการบรหิารราชการแผ่นดนินัน้ไดเ้รื่องละไม่เกนิ
สามครัง้ ทัง้นี้ ตามขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 

ตัดออกท้ังมำตรำ 

หมวด ๗ 
คณะรัฐมนตรี 

หมวด ๗๙ 
คณะรฐัมนตรี 

หมวด ๙๔ 
คณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๒๐๑  พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสำมสบิห้ำคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตร ีมีหน้ำที่
บริหำรรำชกำรแผน่ดิน  

 มาตรา ๒๐๑๑๗๑  พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้นายก 
รฐัมนตรคีนหนึ่งและรฐัมนตรอีื่นอกีไม่เกนิสามสบิหา้คน ประกอบ 

 มาตรา ๑๗๑  พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรีคน
หนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสำมสิบห้ำคน ประกอบเป็นคณะ 
รัฐมนตรี มีหน้ำที่บรหิำรรำชกำรแผ่นดินตำมหลักควำมรับผิดชอบ



๑๕๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 นำยกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือผู้
เคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแต่พ้นจำกสมำชิกภำพตำมมำตรำ 
๑๑๘ (๗) ในอำยุของสภำผู้แทนรำษฎรชุดเดียวกัน  
 ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรม
รำชโองกำรแต่งตั้งนำยกรัฐมนตร ี

เป็นคณะรฐัมนตร ีมหีน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิตามหลกัความ
รบัผดิชอบร่วมกนั 
 นายกรฐัมนตรตีอ้งแตง่ตั้งจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือผู้เคยเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแต่พ้นจากสมาชิกภาพซึง่
ไดร้บัแต่งตัง้ตามมาตรา ๑๑๘ (๗) ในอายุของสภาผูแ้ทนราษฎร
ชุดเดียวกัน๑๗๒ 
 ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรบัสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตัง้นายกรฐัมนตร ี
 นายกรฐัมนตรจีะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิกว่าแปดปี
มไิด ้

ร่วมกัน  ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วย
คณะรัฐมนตร ี
 นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับ

แต่งตั้งตามมาตรา ๑๗๒ 
 ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรม
รำชโองกำรแต่งตั้งนำยกรัฐมนตร ี
 นำยกรัฐมนตรีจะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกินกว่ำสองวำระมิได ้

 มาตรา ๒๐๒  ให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรไดร้ับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรเรยีกประชุมรัฐสภำเป็นครั้งแรกตำม
มำตรำ ๑๕๙  
 กำรเสนอช่ือบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี
ตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ
ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มอียู่ของสภำผู้แทนรำษฎรรับรอง  
 มติของสภำผู้แทนรำษฎรที่เห็นชอบด้วยในกำรแต่งตั้งบุคคลใด
ให้เป็นนำยกรัฐมนตร ีต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร กำรลงมติในกรณีเชน่
ว่ำนี้ให้กระท ำโดยกำรลงคะแนนโดยเปิดเผย 

 มาตรา ๒๐๒๑๗๒  ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบบุคคลซึง่สมควรไดร้บัแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรใีหแ้ลว้เสรจ็
ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีม่กีารเรยีกประชุมรฐัสภาเป็นครัง้แรก
ตามมาตรา ๑๕๙๑๒๗  

 การเสนอชื่อบุคคลซึง่สมควรไดร้บัแต่งตัง้เป็นนายก 
รฐัมนตรตีามวรรคหนึ่ง ตอ้งมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไม่น้อย
กว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทน 
ราษฎรรบัรอง  
 มตขิองสภาผูแ้ทนราษฎรทีเ่หน็ชอบดว้ยในการแต่งตัง้
บุคคลใดใหเ้ป็นนายกรฐัมนตร ีตอ้งมคีะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่ง
ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร การ
ลงมตใินกรณีเช่นว่านี้ใหก้ระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย 
 

 มาตรา ๑๗๒  ให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรไดร้ับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรเรยีกประชุมรัฐสภำเป็นครั้งแรกตำม
มำตรำ ๑๒๗๑๓๖ 
 กำรเสนอช่ือบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี
ตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ
ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มอียู่ของสภำผู้แทนรำษฎรรับรอง 
 มติของสภำผู้แทนรำษฎรที่เห็นชอบด้วยในกำรแต่งตั้งบุคคล
ใดให้เป็นนำยกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร  แต่ในกรณทีี่
บุคคลดังกลำ่วมิได้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรต้องมีคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำ
ผู้แทนรำษฎร กำรลงมติในกรณีเชน่ว่ำน้ีให้กระท ำโดยกำรลงคะแนน
โดยเปดิเผย 



๑๕๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๐๓  ในกรณีที่พ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำร
เรียกประชุมรัฐสภำเพื่อให้สมำชิกได้มำประชุมเป็นครั้งแรกแล้ว ไม่
ปรำกฏว่ำมีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็น
นำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๒๐๒ วรรคสำม ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรน ำควำมขึ้นกรำบ
บังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง
สูงสุดเป็นนำยกรัฐมนตรี 

 มาตรา ๒๐๓๑๗๓  ในกรณีทีพ่น้ก าหนดสามสบิวนันบัแต่
วนัทีม่กีารเรยีกประชุมรฐัสภาเพื่อใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไดม้า
ประชุมเป็นครัง้แรกแลว้ ไม่ปรากฏว่ามบีุคคลใดไดร้บัคะแนนเสยีง
เหน็ชอบใหไ้ดร้บัแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรตีามมาตรา ๒๐๒๑๗๒ 

วรรคสาม ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรน าความขึน้กราบบงัคมทลูภายในสบิหา้
วนันบัแต่วนัทีพ่น้ก าหนดเวลาดงักล่าวเพื่อทรงมพีระบรมราชโองการ
แต่งตัง้บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดเป็นนายกรฐัมนตร ี

ไม่มีกำรแก้ไข 

   มาตรา ๑๗๔  ก่อนทีน่ำยกรัฐมนตรีจะน ำช่ือรัฐมนตรีกรำบ
บังคมทูลเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้ง นำยกรัฐมนตรีจะต้องน ำช่ือ
ผู้ซึ่งจะเป็นรัฐมนตรีส่งให้ประธำนวุฒิสภำ แล้วให้ประธำนวุฒิสภำจดั
ให้มีกำรประชุมวุฒิสภำเพื่อด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓๐ วรรคสอง 
ต่อไป   

 มาตรา ๒๐๖  รัฐมนตรตี้องมีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะ
ต้องห้ำม ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด  
 (๒) มีอำยุไมต่่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบรบิูรณ ์ 
 (๓) ส ำเร็จกำรศึกษำไมต่่ ำกว่ำปรญิญำตรีหรือเทียบเท่ำ  
 (๔) ไม่มลีักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๖) (๗) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)  
 (๕) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคกุตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้
พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในควำมผดิอันได้
กระท ำโดยประมำท  
 
 

 มาตรา ๒๐๖๑๗๔  รฐัมนตรตีอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้  
 (๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ  
 (๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์  
 (๓) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  
 (๔) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐๙๑๐๒ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรอื (๑๔)  
 (๕) ไม่เคยตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดย
ไดพ้น้โทษมายงัไม่ถงึหา้ปีก่อนไดร้บัแต่งตัง้ เวน้แต่ในความผดิอนั
ไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 มาตรา ๑๗๔๑๗๕  รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะ
ต้องห้ำม ดังต่อไปนี ้
 (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
 (๒) มีอำยุไมต่่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบรบิูรณ ์
 (๓) ส ำเร็จกำรศึกษำไมต่่ ำกว่ำปรญิญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
 (๔) ไม่มลีักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๐๒๑๑๑ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑๑๐) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖) 
 (๕) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคกุโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำ
ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท หรือ
ควำมผิดลหโุทษ หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท   
 (๖) ไม่ได้แสดงส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษเีงินได้ย้อนหลัง
เป็นเวลำสำมปตี่อประธำนวุฒสิภำ ปกปิด หรือแสดงหลักฐำน



๑๕๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๖) ไม่เป็นสมำชิกวุฒิสภำ หรือเคยเป็นสมำชิกวุฒิสภำซึ่ง
สมำชิกภำพสิ้นสดุลงมำแล้วยังไมเ่กินหน่ึงปีนับถึงวันท่ีได้รับแต่งตั้ง
เป็นรัฐมนตรี เว้นแตส่มำชิกภำพสิน้สุดลงตำมมำตรำ ๑๓๓ (๑) 

 (๖) ไม่เป็นสมาชกิวฒุสิภา หรอืเคยเป็นสมาชกิวุฒสิภาซึง่
สมาชกิภาพสิน้สดุลงมาแลว้ยงัไม่เกนิหนึ่งสองปีนบัถงึวนัทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นรฐัมนตร ีเว้นแต่สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ 
(๑) 

ดังกล่ำวอันเป็นเท็จ เว้นแต่เป็นผู้ซึง่ไม่มีรำยได้ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ให้ต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษี 
 (๖๗) ไม่เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือ
เคยเป็นสมำชิกวุฒิสภำซึ่งสมำชิกภำพสิ้นสดุลงมำแล้วยังไม่เกินสองปี
นับถึงวันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 
 นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรจีะเปน็สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือสมำชิกวุฒิสภำในขณะเดยีวกนัมิได้ 
 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งไดร้ับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีให้พ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในวันที่มี
พระบรมรำชโองกำรแต่งตั้ง 

 มาตรา ๒๐๕  ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ รัฐมนตรีต้องถวำยสตัย์
ปฏิญำณต่อพระมหำกษัตริยด์้วยถอ้ยค ำ ดังต่อไปนี ้ 
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ช่ือผู้ปฏิญำณ) ขอถวำยสัตย์ปฏิญำณว่ำ 
ข้ำพระพุทธเจ้ำจะจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชำชน ทั้งจะ
รักษำไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุก
ประกำร” 

 มาตรา ๒๐๕๑๗๕  ก่อนเขา้รบัหน้าที ่รฐัมนตรตีอ้งถวาย
สตัยป์ฏญิาณต่อพระมหากษตัรยิด์ว้ยถอ้ยค า ดงัต่อไปนี้  
 “ขา้พระพุทธเจา้ (ชื่อผูป้ฏญิาณ) ขอถวายสตัยป์ฏญิาณว่า 
ขา้พระพุทธเจา้จะจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิ ์ และจะปฏบิตัหิน้าที่
ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทัง้
จะรกัษาไวแ้ละปฏบิตัติามซึง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุก
ประการ” 

 มาตรา ๑๗๕๑๗๖  ก่อนเข้ำรับหน้ำท่ี รัฐมนตรตี้องถวำยสัตย์
ปฏิญำณต่อพระมหำกษัตริยด์้วยถอ้ยค ำ ดังต่อไปนี ้
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ช่ือผู้ปฏิญำณ) ขอถวำยสัตย์ปฏิญำณว่ำ 
ข้ำพระพุทธเจ้ำจะจงรักภักดตี่อพระมหำกษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้ำท่ี
ด้วยควำมซื่อสัตยส์ุจรติ ยึดมั่นในจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศและประชำชน ทั้งจะรักษำไว้และปฏิบัตติำมซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร” 
 พระมหำกษตัริย์จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ถวำยสตัย์
ปฏิญำณตำมวรรคหนึ่งต่อพระรัชทำยำทหรือผู้แทนพระองค์ก็ได ้

 มาตรา ๒๑๑  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินต้อง
แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำโดยไม่มีกำรลงมติควำมไว้วำงใจ ทั้งนี้ ภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันเข้ำรับหน้ำที่  
 ก่อนแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำตำมวรรคหนึ่ง หำกมีกรณีที่ส ำคัญ
และจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งหำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะกระทบต่อประโยชน์
ส ำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ำรับหน้ำที่จะด ำเนินกำรไปพลำง
ก่อนเพียงเท่ำที่จ ำเป็นก็ได้ 

 มาตรา ๒๑๑๑๗๖  คณะรฐัมนตรทีีจ่ะเขา้บรหิารราชการ
แผ่นดนิตอ้งแถลงนโยบายต่อรฐัสภาและชีแ้จงการด าเนินการตาม
แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐัตามมาตรา ๗๕ โดยไม่มกีารลงมติ
ความไวว้างใจ ทัง้นี้ ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัเขา้รบัหน้าที ่และ
เมื่อแถลงนโยบายต่อรฐัสภาแลว้ตอ้งจดัท าแผนการบรหิาร 
 

 มาตรา ๑๗๖๑๗๗  คณะรัฐมนตรทีี่จะเข้ำบริหำรรำชกำร
แผ่นดินต้องแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำและต้องช้ีแจงการต่อรัฐสภำให้
ชัดเจนว่ำจะด ำเนินกำรในเรื่องใด ในระยะเวลำใด เพ่ือบรหิำร
รำชกำรแผ่นดินให้เป็นไปตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐตามมาตรา 
๗๕ โดยไมม่ีกำรลงมติควำมไว้วำงใจ  ท้ังนี้ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่
วันเข้ำรับหน้ำท่ี และเมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วต้องจัดท า
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ราชการแผ่นดนิ เพื่อก าหนดแนวทางการปฏบิตัริาชการแต่ละปี
ตามมาตรา ๗๖ 
 ก่อนแถลงนโยบายต่อรฐัสภาตามวรรคหนึ่ง หากมกีรณีที่
ส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนซึง่หากปล่อยใหเ้นิ่นชา้ไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส าคญัของแผ่นดนิ คณะรฐัมนตรทีีเ่ขา้รบัหน้าทีจ่ะ
ด าเนินการไปพลางก่อนเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นกไ็ด ้

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบตัิ

ราชการแต่ละปตีามมาตรา ๗๖ 
 ก่อนแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำตำมวรรคหนึ่ง หำกมีกรณีที่
ส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งหำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะกระทบต่อ
ประโยชนส์ ำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ำรับหนำ้ที่จะ
ด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเพียงเท่ำที่จ ำเป็นก็ได ้

 มาตรา ๒๑๐  รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้ำประชุมและแถลง
ข้อเทจ็จริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมสภำ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำมีมติให้เข้ำประชุมใน
เรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้ำร่วมประชุม  
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญตัิไว้ในมำตรำ ๑๕๗ และมำตรำ ๑๕๘ ให้
น ำมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๑๐๑๗๗  รฐัมนตรยี่อมมสีทิธเิขา้ประชุมและ
แถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และในกรณีทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวุฒสิภามมีติ
ใหเ้ขา้ประชุมในเรื่องใด รฐัมนตรตีอ้งเขา้ร่วมประชุม และใหน้ า 
เอกสทิธิท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๓๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ถา้รฐัมนตรผีูใ้ดเป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในขณะเดยีวกนัดว้ย  หา้มมใิหร้ฐัมนตรผีู้
นัน้ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด ารงต าแหน่ง การ
ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืการมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องนัน้ 
 เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ ให้

น ามาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๗๗๑๗๘  นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ
ต้องให้ควำมส ำคญักับกำรเข้ำร่วมประชุมสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ 
และรัฐสภำ และย่อมมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในที่
ประชุมสภำ และในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เข้า
ประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุม และให้น ำเอกสิทธิ์ท่ี
บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๓๐๑๓๙ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ถ้ารัฐมนตรีผูใ้ดเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันด้วย  ห้ามมใิห้รัฐมนตรี

ผู้นั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง การ

ปฏิบัติหน้าที่หรือการมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น 

 มาตรา ๒๑๒  ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รัฐมนตรีต้อง
ด ำเนินกำรตำมบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู กฎหมำย และนโยบำยทีไ่ด้
แถลงไว้ตำมมำตรำ ๒๑๑ และต้องรับผิดชอบต่อสภำผู้แทนรำษฎรใน
หน้ำท่ีของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภำในนโยบำย
ทั่วไปของคณะรัฐมนตร ี

 มาตรา ๒๑๒๑๗๘  ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ รฐัมนตรี
ตอ้งด าเนินการตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ กฎหมาย และ
นโยบายทีไ่ดแ้ถลงไวต้ามมาตรา ๒๑๑๑๗๖ และต้องรบัผดิชอบต่อ
สภาผูแ้ทนราษฎรในหน้าทีข่องตน รวมทัง้ตอ้งรบัผดิชอบร่วมกนัต่อ
รฐัสภาในนโยบายทัว่ไปของคณะรฐัมนตร ี

 มาตรา ๑๗๘๑๗๙  ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รัฐมนตรี
ต้องด ำเนินกำรตำมบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมำย และ
นโยบำยที่ได้แถลงไวต้ามมาตรา ๑๗๖  ตลอดจนยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่ง
รวมถึงนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ทีร่ัฐสภำให้ควำมเห็นชอบแล้ว และต้องรับผิดชอบตอ่
สภำผู้แทนรำษฎรในหน้ำท่ีของตน  รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อ
รัฐสภำในนโยบำยทั่วไปของคณะรฐัมนตร ี
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 มาตรา ๒๑๓  ในกรณีที่มีปัญหำส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรเีหน็สมควรจะฟังควำมคิดเห็นของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิก วุฒิสภำ นำยกรัฐมนตรีจะแจ้ง
ไปยังประธำนรัฐสภำขอให้มีกำรเปิดอภิปรำยทั่วไปในท่ีประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภำก็ได้ ในกรณเีช่นว่ำนี้ รฐัสภำจะลงมติในปัญหำที่อภิปรำย
มิได ้

 มาตรา ๒๑๓๑๗๙  ในกรณีทีม่ปัีญหาส าคญัเกีย่วกบัการ
บรหิารราชการแผ่นดนิทีค่ณะรฐัมนตรเีหน็สมควรจะฟังความคดิเหน็
ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา นายกรฐัมนตรจีะแจง้
ไปยงัประธานรฐัสภาขอใหม้กีารเปิดอภปิรายทัว่ไปในทีป่ระชมุรว่มกนั
ของรฐัสภากไ็ด ้ในกรณีเช่นว่านี้ รฐัสภาจะลงมตใินปัญหาทีอ่ภปิราย
มไิด ้

 มาตรา ๑๗๙๑๘๐  ในกรณีทีม่ีปญัหำส ำคัญเกีย่วกับกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังควำมคดิเห็น
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ นำยกรัฐมนตรี
จะแจ้งไปยังประธำนรัฐสภำขอใหม้ีกำรเปดิอภิปรำยทั่วไปใน 
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำกไ็ด้  ในกรณีเช่นว่ำนี้ รัฐสภำจะลงมติใน
ปัญหำทีอ่ภิปรำยมไิด ้

   มาตรา ๑๘๑  นำยกรัฐมนตรีอำจเสนอขอควำมไว้วำงใจใน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินจำกสภำผู้แทนรำษฎรได้ เมื่อประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎรได้รับเรื่องแล้วให้จัดให้มีกำรประชุมสภำผู้แทน 
รำษฎรเพื่อพิจำรณำลงมติภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่นำยกรัฐมนตรียืน่
เรื่องดังกล่ำว  แต่นำยกรัฐมนตรีจะเสนอขอควำมไว้วำงใจตำมมำตรำ
นี้เมื่อมีกำรเข้ำช่ือกันเสนอญตัติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมตไิม่
ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๑๖๖ แล้วมไิด ้
 ในกรณีที่นำยกรัฐมนตรีไดเ้สนอขอควำมไว้วำงใจตำมมำตรำนี้
แล้ว สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจะยื่นญัตตเิสนอขอเปดิอภิปรำยทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๑๖๖ ในระหว่ำงน้ัน 
มิได ้
 ในกรณีที่มตไิว้วำงใจมีคะแนนเสียงน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร นำยก 
รัฐมนตรีจะกรำบบังคมทูลให้พระมหำกษัตรยิ์ทรงยุบสภำผู้แทน 
รำษฎรตำมมำตรำ ๑๑๘ ก็ได้  
 ในกรณีที่มตไิว้วำงใจมีคะแนนเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจ ำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรจะเข้ำช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมตไิม่
ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๑๖๖ ในสมัยประชุมนั้นอีกมไิด้  



๑๖๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

   มาตรา ๑๘๒  ในกรณีที่นำยกรัฐมนตรีแถลงต่อสภำผู้แทน 
รำษฎรว่ำกำรเสนอร่ำงพระรำชบญัญัติใด หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ร่ำงพระรำชบญัญัติใด เป็นกำรแสดงถึงควำมไว้วำงใจในกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรี  ถ้ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมิได้
เข้ำช่ือร่วมกันเพื่อขอยื่นญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีภำยในสีส่บิแปดช่ัวโมงนับแต่วันท่ีมีกำรแถลง
เพื่อเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำผู้แทน 
รำษฎร ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบัญญตัินั้นหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้น ผ่ำนกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบของสภำ
ผู้แทนรำษฎร 
 หำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเข้ำช่ือร่วมกันเพื่อขอยื่นญัตติขอ
เปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมตไิมไ่วว้ำงใจนำยกรัฐมนตรีภำยในสี่สิบ
แปดช่ัวโมงนับแต่วันท่ีมีกำรแถลงเพื่อเสนอร่ำงพระรำชบัญญตัินั้น
ตำมวรรคหนึ่ง ให้รอกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัตินั้น และให้
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจัดใหม้กีำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรเพื่อ
พิจำรณำญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมตไิม่ไว้วำงใจนำยก 
รัฐมนตรี  และให้น ำควำมในมำตรำ ๑๖๖ มำใช้บังคับโดยอนโุลม  
แต่ในกรณีที่มติไม่ไว้วำงใจมีคะแนนเสียงไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ให้ถือว่ำร่ำงพระรำช 
บัญญัตินั้นหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น ผำ่นกำร
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบของสภำผู้แทนรำษฎร 
 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำนี้ ให้กระท ำได้ครั้งเดียวในสมัย
ประชุมหนึ่ง 

 มาตรา ๒๑๕  รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ  
 (๑) ควำมเป็นรัฐมนตรีของนำยกรฐัมนตรสีิ้นสดุลงตำมมำตรำ 
๒๑๖  

 มาตรา ๒๑๕๑๘๐  รฐัมนตรทีัง้คณะพน้จากต าแหน่ง เมื่อ  
 (๑) ความเป็นรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรสีิน้สดุลงตาม
มาตรา ๒๑๖๑๘๒  

 มาตรา ๑๘๐๑๘๓  รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ควำมเป็นรัฐมนตรีของนำยกรฐัมนตรสีิ้นสดุลงตำมมำตรำ 
๑๘๒๑๘๕ 



๑๖๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๒) อำยุสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสดุลงหรือมีกำรยุบสภำ
ผู้แทนรำษฎร  
 (๓) คณะรัฐมนตรีลำออก  
 คณะรัฐมนตรีที่พ้นจำกต ำแหน่ง ต้องอยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ แต่ในกรณี
พ้นจำกต ำแหน่งตำม (๒) จะใช้อ ำนำจแต่งตั้งหรือย้ำยข้ำรำชกำรซึ่งมี
ต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ หรือพนักงำนของหน่วยงำนของรัฐหรือ
รัฐวิสำหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่ำวพ้นจำกต ำแหน่ง มิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 มิให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง และมำตรำ 
๒๐๔ มำใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีที่พ้นจำกต ำแหน่งและอยู่ในระหว่ำง
ที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคสอง  
 ในกรณีที่ควำมเป็นรัฐมนตรีของนำยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตำม
มำตรำ ๒๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) หรือ (๘) ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๐๒ 
และมำตรำ ๒๐๓ โดยอนุโลม 

 (๒) อายุสภาผูแ้ทนราษฎรสิน้สดุลงหรอืมกีารยบุสภา
ผูแ้ทนราษฎร  
 (๓) คณะรฐัมนตรลีาออก  
 คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ง ต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

แต่ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) จะใช้อ านาจแต่งตั้งหรือย้าย
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจาก

ต าแหน่ง มิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  
 มิให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง และ
มาตรา ๒๐๔ มาใช้บังคบักับคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งและ

อยู่ในระหว่างที่ปฏิบัตหิน้าที่ตามวรรคสอง  
 ในกรณีทีค่วามเป็นรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรสีิน้สดุลง
ตามมาตรา ๒๑๖๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖๕) (๗) หรอื (๘) ให้
ด าเนินการตามมาตรา ๒๐๒๑๗๒ และมาตรา ๒๐๓๑๗๓ โดย
อนุโลม 

 (๒) อำยุสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสดุลง หรือมีการยุบสภำ
ผู้แทนรำษฎรถูกยุบ 
 (๓) คณะรัฐมนตรีลำออก 
 ในกรณีที่ควำมเป็นรัฐมนตรีของนำยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตำม
มำตรำ ๑๘๒๑๘๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ให้ด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๑๗๒ และมำตรำ ๑๗๓ โดยอนโุลม 

  มาตรา ๑๘๑  คณะรฐัมนตรทีีพ่น้จากต าแหน่ง ตอ้งอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหม่
จะเขา้รบัหน้าที ่แต่ในกรณีพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๘๐ (๒) 
คณะรฐัมนตรแีละรฐัมนตรจีะปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ท่าทีจ่ าเป็น ภายใต้
เงื่อนไขทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้ 
 

 มาตรา ๑๘๑๑๘๔  คณะรัฐมนตรทีีพ่้นจำกต ำแหน่งต้องอยู่
ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีต่อไปจนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่
จะเข้ำรับหน้ำท่ี  แต่ในถ้ำเป็นกรณีทีค่ณะรัฐมนตรตี้องพ้นจำก
ต ำแหน่งทั้งคณะตำมมำตรำ ๑๘๐๑๘๓ (๒) ให้ปลัดกระทรวงของ 
แต่ละกระทรวงรักษำรำชกำรแทนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงนั้น และ
ใหป้ลัดกระทรวงทุกกระทรวงทีร่ักษำรำชกำรแทนรัฐมนตรี ร่วมกัน
ปฏิบัติหน้ำท่ีคณะรัฐมนตรีและจนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึน้ใหม่จะ



๑๖๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๑) ไม่กระท าการอนัเป็นการใชอ้ านาจแต่งตัง้หรอืโยกยา้ย
ขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า หรอืพนกังานของ
หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่ หรอืให้
บุคคลดงักล่าวพน้จากการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืพน้จากต าแหน่ง หรอื
ใหผู้อ้ื่นมาปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก่อน 
 (๒)ไม่กระท าการอนัมผีลเป็นการอนุมตัใิหใ้ชจ้่าย
งบประมาณส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น เวน้แต่จะไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ก่อน 
 (๓) ไม่กระท าการอนัมผีลเป็นการอนุมตังิานหรอืโครงการ 
หรอืมผีลเป็นการสรา้งความผูกพนัต่อคณะรฐัมนตรชีุดต่อไป 
 (๔) ไม่ใชท้รพัยากรของรฐัหรอืบคุลากรของรฐัเพื่อกระท า
การใดซึง่จะมผีลต่อการเลอืกตัง้ และไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่า
ฝืนขอ้หา้มตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด 

เข้ำรับหน้ำท่ี  โดยใหป้ฏิบัตหิน้ำท่ีได้เท่ำที่จ ำเป็นและภำยใต้เง่ือนไข
ที่ก าหนด ดังต่อไปนี ้
 (๑) ให้ควำมร่วมมือและปฏิบัตติำมค ำร้องขอของคณะ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้งเพื่อให้กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
สุจรติ และเที่ยงธรรม 
 (๑๒) ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรใช้อ ำนำจแต่งตั้งหรือย้ำย
ข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดอืนประจ ำ หรือพนักงำนของ
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือกิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้
บุคคลดังกลำ่วพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรือพ้นจำกต ำแหน่ง หรือให้
ผู้อื่นมำปฏิบตัิหน้ำที่แทน  รวมทั้งกรรมกำรรัฐวสิำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก่อน 
 (๒๓) ไม่กระท ำกำรอันมีผลเป็นกำรอนุมัติให้ใช้จ่ำยงบประมำณ
ส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น  เว้นแต่จะได้รบัควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก่อน 
 (๓๔) ไม่กระท ำกำรอันมผีลเป็นกำรอนุมัติงำนหรือโครงกำร 
หรือมีผลเป็นกำรสร้ำงควำมผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป 
 (๔๕) ไม่ใช้หรือยอมให้ใช้ทรัพยำกรของรัฐหรือบุคลำกรของ
รัฐเพื่อกระท ำกำรใดซึ่งจะมีผลต่อกำรเลือกตั้ง และไม่กระท ำกำรอัน
เป็นกำรฝำ่ฝืนข้อห้ำมตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ก ำหนด 
 ให้ปลัดกระทรวงทีร่ักษำรำชกำรแทนรัฐมนตรี เลือก
ปลัดกระทรวงท่ีรักษำรำชกำรแทนรัฐมนตรีคนหนึ่งเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่
นำยกรัฐมนตรี  และเลือกปลัดกระทรวงท่ีรักษำรำชกำรแทน
รัฐมนตรีอีกจ ำนวนสองคนเพื่อปฏบิัติหน้ำที่รองนำยกรัฐมนตร ี
 



๑๖๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ให้กำรรักษำรำชกำรแทนของปลัดกระทรวงตำมมำตรำนี้
สิ้นสุดลงเมื่อพระมหำกษตัริย์ทรงแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว 

 มาตรา ๒๑๖  ควำมเป็นรัฐมนตรีสิน้สุดลงเฉพำะตัว เมื่อ  
 (๑) ตำย  
 (๒) ลำออก  
 (๓) ขำดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้ำมตำมมำตรำ ๒๐๖  
 (๔) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุก  
 (๕) สภำผู้แทนรำษฎรมมีติไม่ไว้วำงใจตำมมำตรำ ๑๘๕ หรือ
มำตรำ ๑๘๖  
 (๖) กระท ำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๐๘ หรือมำตรำ 
๒๐๙  
 (๗) มีพระบรมรำชโองกำรตำมมำตรำ ๒๑๗  
 (๘) วุฒิสภำมมีติตำมมำตรำ ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจำก
ต ำแหน่ง  
 ให้น ำบทบัญญัตมิำตรำ ๙๖ และมำตรำ ๙๗ มำใช้บังคับกับ
กำรสิ้นสุดของควำมเป็นรัฐมนตรีตำม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 

 มาตรา ๒๑๖๑๘๒  ความเป็นรฐัมนตรสีิน้สุดลงเฉพาะตวั 
เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๖  
 (๔๓) ตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุก แมค้ดนีัน้จะยงัไม่ถงึทีส่ดุ
หรอืมกีารรอการลงโทษ เวน้แต่เป็นกรณีทีค่ดยีงัไม่ถงึทีส่ดุหรอืมี
การรอการลงโทษในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท ความผดิ
ลหุโทษ หรอืความผดิฐานหมิน่ประมาท 
 (๕๔) สภาผูแ้ทนราษฎรมมีตไิม่ไวว้างใจตามมาตรา ๑๘๕ 

๑๕๘ หรอืมาตรา ๑๘๖๑๕๙  
 (๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๗๔ 
 (๖) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๘ หรอืมาตรา 
๒๐๙  
 (๗๖) มพีระบรมราชโองการใหพ้น้จากความเป็นรฐัมนตรี
ตามมาตรา ๒๑๗๑๘๓   
 (๗) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ 
หรอืมาตรา ๒๖๙ 
 (๘) วุฒสิภามมีตติามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ใหถ้อดถอนออก
จากต าแหน่ง  
 

 มาตรา ๑๘๒๑๘๕  ควำมเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพำะตัว เมื่อ 
 (๑) ตำย 
 (๒) ลำออก 
 (๓) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
กำรรอกำรลงโทษ  เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีกำรรอ
กำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท ควำมผิดลหโุทษ 
หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท 
 (๔) สภำผู้แทนรำษฎรมมีติไม่ไว้วำงใจตำมมำตรำ ๑๕๘๑๖๖ 
หรือมำตรำ ๑๕๙๑๖๗ 
 (๕) ขำดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้ำมตำมมำตรำ ๑๗๔ 
๑๗๕ 
 (๖) มีพระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำกควำมเป็นรัฐมนตรีตำม
มำตรำ ๑๘๓๑๘๖ 
 (๗) กระท ำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๖๗๒๔๙ มำตรำ 
๒๖๘๒๕๐ หรือมำตรำ ๒๖๙๒๕๑ 
 (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถู้กถอดถอนออกจำก
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๕๓ 
 นอกจากเหตทุี่ท าให้ความเป็นรฐัมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว

ตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุด

ลงเมื่อครบก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคส่ี ด้วย 
 ให้น ำบทบัญญัตมิำตรำ ๙๑๙๙ และมำตรำ ๙๒๑๐๑ มำใช้
บังคับกับกำรสิ้นสุดของควำมเป็นรัฐมนตรีตำม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗)  
 



๑๖๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 นอกจากเหตุทีท่ าใหค้วามเป็นรฐัมนตรสีิน้สดุลงเฉพาะตวั
ตามวรรคหนึ่งแลว้ ความเป็นรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรสีิน้สดุลง
เมื่อครบก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี ่ดว้ย 
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๙๖๙๑ และมาตรา ๙๗๙๒ มาใช้
บงัคบักบัการสิน้สุดของความเป็นรฐัมนตรตีาม (๒) (๓) (๔๕) หรอื 
(๖๗) หรอืวรรคสอง  โดยใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่เรื่อง
ใหศ้าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัไดด้ว้ย 

หรือวรรคสอง โดยให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดด้้วย 

 มาตรา ๒๑๗  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจใน
กำรให้รัฐมนตรีพ้นจำกควำมเป็นรฐัมนตรตีำมที่นำยกรัฐมนตรีถวำย
ค ำแนะน ำ 

 มาตรา ๒๑๗๑๘๓  พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราช
อ านาจในการใหร้ฐัมนตรพีน้จากความเป็นรฐัมนตรตีามทีน่ายก 
รฐัมนตรถีวายค าแนะน า 

 มาตรา ๑๘๓๑๘๖  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจ
ในกำรให้รัฐมนตรีพ้นจำกควำมเปน็รัฐมนตรีตำมที่นำยกรัฐมนตรี
ถวำยค ำแนะน ำ 

 มาตรา ๒๑๘  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำม
ปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสำธำรณะ พระมหำกษัตริย์จะ
ทรงตรำพระรำชก ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระรำชบัญญัติก็ได ้ 
 กำรตรำพระรำชก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้กระท ำไดเ้ฉพำะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอันมิอำจ 
จะหลีกเลี่ยงได ้ 
 ในกำรประชุมรัฐสภำครำวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระรำช
ก ำหนดนั้นต่อรัฐสภำเพื่อพิจำรณำโดยไม่ชักช้ำ ถ้ำอยู่นอกสมัยประชุม
และกำรรอกำรเปิดสมัยประชุมสำมัญจะเป็นกำรชักช้ำ คณะรัฐมนตรีต้อง
ด ำเนินกำรให้มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติพระรำชก ำหนดโดยเร็ว ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรไม่อนุมัติ หรือ
สภำผู้แทนรำษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภำไม่อนุมัติและสภำผู้แทนรำษฎรยืนยัน
กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 
 

 มาตรา ๒๑๘๑๘๔  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอนัทีจ่ะรกัษา
ความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คง
ในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืป้องปัดภยัพบิตัสิาธารณะ 
พระมหากษตัรยิจ์ะทรงตราพระราชก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่น
พระราชบญัญตักิไ็ด ้ 

 การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะ
เมื่อคณะรฐัมนตรเีหน็วา่เป็นกรณีฉุกเฉินทีม่คีวามจ าเป็นรบีด่วน
อนัมอิาจจะหลกีเลีย่งได ้ 

 ในการประชุมรฐัสภาคราวต่อไป ใหค้ณะรฐัมนตรเีสนอ 
พระราชก าหนดนัน้ต่อรฐัสภาเพื่อพจิารณาโดยไม่ชกัชา้ ถา้อยู่นอก
สมยัประชุมและการรอการเปิดสมยัประชุมสามญัจะเป็นการชกัชา้ 
คณะรฐัมนตรตีอ้งด าเนินการใหม้กีารเรยีกประชุมรฐัสภาสมยัวสิามญั
เพื่อพจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อนุมตัพิระราชก าหนดโดยเรว็ ถา้สภา

 มาตรา ๑๘๔๑๘๗  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษำ
ควำมปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคง
ในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัตสิำธำรณะ 
พระมหำกษัตริย์จะทรงตรำพระรำชก ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่น
พระรำชบัญญัติกไ็ด ้
 กำรตรำพระรำชก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้กระท ำไดเ้ฉพำะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอันมิ
อำจจะหลีกเลี่ยงได ้
 ในกำรประชุมรัฐสภำครำวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอ 
พระรำชก ำหนดนั้นต่อรัฐสภำเพื่อพิจำรณำโดยไม่ชักช้ำ  ถ้ำอยู่นอก
สมัยประชุมและกำรรอกำรเปิดสมยัประชุมสำมญัจะเป็นกำรชักช้ำ 
คณะรัฐมนตรีต้องด ำเนินกำรให้มกีำรเรยีกประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมญั
เพื่อพิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนุมตัิพระรำชก ำหนดโดยเร็ว  ถ้ำสภำ
ผู้แทนรำษฎรไม่อนุมัติ หรือสภำผูแ้ทนรำษฎรอนุมตัิแต่วุฒิสภำไม่
อนุมัติและสภำผู้แทนรำษฎรยืนยนักำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
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เท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ให้พระรำชก ำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนกิจกำรที่ได้เป็นไปในระหว่ำงที่ใช้พระรำชก ำหนดนั้น 
 หำกพระรำชก ำหนดตำมวรรคหนึ่งมผีลเป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกบทบญัญัตแิห่งกฎหมำยใด และพระรำชก ำหนดนั้นต้องตกไปตำม
วรรคสำม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่มีอยู่ก่อนกำรแกไ้ขเพิม่เติมหรือ
ยกเลิก มผีลใช้บังคับต่อไปนับแต่วนัที่กำรไม่อนุมตัิพระรำชก ำหนดนั้นมผีล 
 ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำอนุมัติพระรำชก ำหนดนั้น หรือ
ถ้ำวุฒิสภำไม่อนุมัติและสภำผู้แทนรำษฎรยืนยันกำรอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำ
ผู้แทนรำษฎร ให้พระรำชก ำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระรำชบัญญัติ
ต่อไป  
 กำรอนุมตัิหรือไม่อนุมัติพระรำชก ำหนด ให้นำยกรัฐมนตรีประกำศ
ในรำชกิจจำนเุบกษำ ในกรณไีม่อนมุตัิ ให้มผีลตั้งแต่วันถดัจำกวันประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
 กำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดของสภำผู้แทนรำษฎรและของ
วุฒิสภำในกรณียืนยันกำรอนุมัติพระรำชก ำหนด จะต้องกระท ำในโอกำส
แรกที่มีกำรประชุมสภำนั้น ๆ 

ผูแ้ทนราษฎรไม่อนุมตั ิหรอืสภาผูแ้ทนราษฎรอนุมตัแิต่วุฒสิภาไม่
อนุมตัแิละสภาผูแ้ทนราษฎรยนืยนัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
มากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของสภาผูแ้ทน 
ราษฎร ใหพ้ระราชก าหนดนัน้ตกไป แต่ทัง้นี้ไม่กระทบกระเทอืน
กจิการทีไ่ดเ้ป็นไปในระหว่างทีใ่ชพ้ระราชก าหนดนัน้ 

 หากพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่งมผีลเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิ
หรอืยกเลกิบทบญัญตัแิหง่กฎหมายใด และพระราชก าหนดนัน้ตอ้งตก
ไปตามวรรคสาม ใหบ้ทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีม่อียู่กอ่นการแกไ้ข
เพิม่เตมิหรอืยกเลกิ มผีลใชบ้งัคบัต่อไปนบัแต่วนัทีก่ารไม่อนุมตั ิ
พระราชก าหนดนัน้มผีล 
 ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาอนุมตัพิระราชก าหนด
นัน้ หรอืถา้วฒุสิภาไม่อนุมตัแิละสภาผูแ้ทนราษฎรยนืยนัการ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมด
เท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร ใหพ้ระราชก าหนดนัน้มผีลใช้
บงัคบัเป็นพระราชบญัญตัต่ิอไป  

 การอนุมตัหิรอืไม่อนุมตัพิระราชก าหนด ใหน้ายกรฐัมนตรี
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมตั ิใหม้ผีลตัง้แต่วนัถดั
จากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
 การพจิารณาพระราชก าหนดของสภาผูแ้ทนราษฎรและของ
วุฒสิภาในกรณียนืยนัการอนุมตัพิระราชก าหนด จะตอ้งกระท าใน
โอกาสแรกทีม่กีารประชุมสภานัน้ ๆ 

มำกกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทน 
รำษฎร ให้พระรำชก ำหนดนั้นตกไป  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน
กิจกำรที่ไดเ้ป็นไปในระหว่ำงที่ใช้พระรำชก ำหนดนั้น 
 หำกพระรำชก ำหนดตำมวรรคหน่ึงมีผลเป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกบทบัญญตัิแห่งกฎหมำยใด และพระรำชก ำหนดนั้นต้อง
ตกไปตำมวรรคสำม ให้บทบัญญตัแิห่งกฎหมำยที่มีอยู่ก่อนกำรแก้ไข
เพิ่มเตมิหรือยกเลิก มผีลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันท่ีกำรไม่อนมุัต ิ
พระรำชก ำหนดนั้นมีผล 
 ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำอนุมัติพระรำชก ำหนดนั้น 
หรือถ้ำวุฒิสภำไม่อนุมตัิและสภำผูแ้ทนรำษฎรยืนยันกำรอนุมตัิด้วย
คะแนนเสยีงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ีอยู่ของ
สภำผู้แทนรำษฎร ให้พระรำชก ำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระรำช 
บัญญัตติ่อไป 
 กำรอนุมัติหรือไม่อนมุัติพระรำชก ำหนด ให้นำยกรัฐมนตรี
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  ในกรณีทีไ่ม่อนุมัติ ให้มผีลตั้งแต่วันถัด
จำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 กำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดของสภำผู้แทนรำษฎรและของ
วุฒิสภำในกรณียืนยันกำรอนุมัติพระรำชก ำหนด จะต้องกระท ำใน
โอกำสแรกท่ีมีกำรประชุมสภำนั้น ๆ 

 มาตรา ๒๑๙  ก่อนท่ีสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒสิภำจะได้
อนุมัติพระรำชก ำหนดใดตำมมำตรำ ๒๑๘ วรรคสำม สมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของ

 มาตรา ๒๑๙๑๘๕  ก่อนทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวุฒสิภาจะ
ไดอ้นุมตัพิระราชก าหนดใดตามมาตรา ๒๑๘๑๘๔ วรรคสาม 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง

 มาตรา ๑๘๕๑๘๘  ก่อนท่ีสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำจะได้
อนุมัติพระรำชก ำหนดใดตำมมำตรำ ๑๘๔๑๘๗ วรรคสำม สมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ
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จ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่ละสภำ มีสิทธิเข้ำช่ือเสนอ
ควำมเห็นต่อประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิกว่ำพระรำชก ำหนดนัน้
ไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๒๑๘ วรรคหนึ่ง และให้ประธำนแห่งสภำทีไ่ดร้ับ
ควำมเห็นดังกล่ำว ส่งควำมเห็นนัน้ไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
เมื่อศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัแล้ว ให้ศำลรัฐธรรมนูญแจ้งค ำวินิจฉัยนัน้
ไปยังประธำนแห่งสภำทีส่่งควำมเห็นนั้นมำ  
 เมื่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรอืประธำนวุฒิสภำได้รับ
ควำมเห็นของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำตำมวรรค
หนึ่งแล้ว ให้รอกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่ำจะไดร้บั
แจ้งค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนญูตำมวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวำ่พระรำชก ำหนดใดไม่
เป็นไปตำมมำตรำ ๒๑๘ วรรคหนึง่ ให้พระรำชก ำหนดนั้นไม่มผีล
บังคับมำแต่ต้น  
 ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนญูว่ำพระรำชก ำหนดใดไม่เป็นไป
ตำมมำตรำ ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม
ของจ ำนวนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนญูทั้งหมด 

ในหา้ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของแต่ละสภา มสีทิธิ
เขา้ชื่อเสนอความเหน็ต่อประธานแห่งสภาทีต่นเป็นสมาชกิว่า 
พระราชก าหนดนัน้ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑๘๑๘๔ วรรคหนึ่งหรอื
วรรคสอง และใหป้ระธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวนัน้สง่
ความเหน็นั้นไปยงัศาลรฐัธรรมนูญภายในสามวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บั
ความเหน็เพื่อวนิิจฉยั เมื่อศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัแลว้ ใหศ้าล
รฐัธรรมนูญแจง้ค าวนิิจฉยันัน้ไปยงัประธานแห่งสภาทีส่ง่ความเหน็
นัน้มา 
 เมื่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืประธานวุฒสิภาไดร้บั
ความเหน็ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาตาม
วรรคหนึ่งแลว้ ใหร้อการพจิารณาพระราชก าหนดนัน้ไวก้่อน
จนกว่าจะไดร้บัแจง้ค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง  
 ในกรณีทีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัว่าพระราชก าหนดใดไม่
เป็นไปตามมาตรา ๒๑๘๑๘๔ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ใหพ้ระราช
ก าหนดนัน้ไมม่ผีลบงัคบัมาแต่ตน้  

 ค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญวา่พระราชก าหนดใดไม่
เป็นไปตามมาตรา ๒๑๘๑๘๔ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ตอ้งมี
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนตุลาการศาล
รฐัธรรมนูญทัง้หมด 

ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มอียู่ของแต่ละสภำ มสีิทธิเข้ำช่ือ
เสนอควำมเห็นต่อประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิกว่ำพระรำช
ก ำหนดนั้นไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๑๘๔๑๘๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
และให้ประธำนแห่งสภำนั้นส่งควำมเห็นไปยังศำลรัฐธรรมนูญภำยใน
สำมวันนับแต่วันท่ีได้รบัควำมเห็นเพื่อวินิจฉัย  เมื่อศำลรัฐธรรมนญู
วินิจฉัยแล้ว ให้ศำลรัฐธรรมนูญแจง้ค ำวินิจฉัยนั้นไปยังประธำนแห่ง
สภำที่ส่งควำมเห็นนั้นมำ 
 เมื่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรอืประธำนวุฒิสภำได้รับ
ควำมเห็นของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำตำมวรรค
หนึ่งแล้ว ให้รอกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่ำจะ
ได้รับแจ้งค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญตำมวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวำ่พระรำชก ำหนดใดไม่
เป็นไปตำมมำตรำ ๑๘๔๑๘๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พระรำช
ก ำหนดนั้นไม่มีผลบังคับมำแต่ต้น 
 ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนญูว่ำพระรำชก ำหนดใดไม่เป็นไป
ตำมมำตรำ ๑๘๔๑๘๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

 มาตรา ๒๒๐  ในระหวำ่งสมยัประชุม ถ้ำมีควำมจ ำเป็นต้องมี
กฎหมำยเกี่ยวด้วยภำษีอำกรหรือเงินตรำซึ่งจะต้องได้รับกำรพจิำรณำโดย
ด่วนและลับเพื่อรักษำประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหำกษัตริย์จะทรงตรำ
พระรำชก ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระรำชบญัญตัิก็ได ้ 
 พระรำชก ำหนดที่ได้ตรำขึ้นตำมวรรคหนึ่ง จะต้องน ำเสนอต่อ

 มาตรา ๒๒๐๑๘๖  ในระหว่างสมยัประชุม ถา้มคีวาม
จ าเป็นตอ้งมกีฎหมายเกีย่วดว้ยภาษอีากรหรอืเงนิตราซึง่จะตอ้งไดร้บั
การพจิารณาโดยดว่นและลบัเพื่อรกัษาประโยชน์ของแผน่ดนิ พระมหา 
กษตัรยิจ์ะทรงตราพระราชก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่นพระราชบญัญตั ิ
กไ็ด ้ 

 มาตรา ๑๘๖๑๘๙  ในระหว่ำงสมยัประชุม ถ้ำมีควำมจ ำเป็น 
ต้องมีกฎหมำยเกี่ยวด้วยภำษีอำกรหรือเงินตรำซึ่งจะต้องไดร้ับกำร
พิจำรณำโดยด่วนและลับเพื่อรักษำประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหำ 
กษัตริย์จะทรงตรำพระรำชก ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระรำชบัญญตัิ
ก็ได ้



๑๖๙ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

สภำผู้แทนรำษฎรภำยในสำมวันนับแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ และให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๒๑๘ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 พระราชก าหนดทีไ่ดต้ราขึน้ตามวรรคหนึ่ง จะตอ้งน าเสนอ
ต่อสภาผูแ้ทนราษฎรภายในสามวนันบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา และใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๑๘๑๘๔ มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 พระรำชก ำหนดที่ไดต้รำขึ้นตำมวรรคหนึ่ง จะต้องน ำเสนอต่อ
สภำผู้แทนรำษฎรภำยในสำมวันนบัแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ  และให้น ำบทบญัญัติมำตรำ ๑๘๔๑๘๗ มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๒๑  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจในกำร
ตรำพระรำชกฤษฎีกำโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย 

 มาตรา ๒๒๑๑๘๗  พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราชอ านาจ
ในการตราพระราชกฤษฎกีาโดยไมข่ดัต่อกฎหมาย 

 มาตรา ๑๘๗๑๙๐  พระมหำกษตัริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจ
ในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย 
 

 มาตรา ๒๒๒  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจใน
กำรประกำศใช้และเลิกใช้กฎอัยกำรศึกตำมลักษณะและวิธีกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก  
 ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องประกำศใช้กฎอัยกำรศึกเฉพำะแห่ง
เป็นกำรรีบด่วน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรย่อมกระท ำได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กฎอัยกำรศึก 

 มาตรา ๒๒๒๑๘๘  พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราช
อ านาจในการประกาศใชแ้ละเลกิใชก้ฎอยัการศกึตามลกัษณะและ
วธิกีารตามกฎหมายว่าดว้ยกฎอยัการศกึ  

 ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งประกาศใชก้ฎอยัการศกึ
เฉพาะแห่งเป็นการรบีด่วน เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารย่อมกระท าไดต้าม
กฎหมายว่าดว้ยกฎอยัการศกึ 

 มาตรา ๑๘๘๑๙๑  พระมหำกษตัริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจ
ในกำรประกำศใช้และเลิกใช้กฎอัยกำรศึกตำมลักษณะและวิธีกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก 
 ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องประกำศใช้กฎอัยกำรศึกเฉพำะ
แห่งเป็นกำรรีบด่วน เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยทหำรย่อมกระท ำได้ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก 

 มาตรา ๒๒๓  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจในกำร
ประกำศสงครำมเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ 
 มติให้ควำมเห็นชอบของรัฐสภำตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ  
 ในระหว่ำงที่อำยุสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลงหรือสภำผู้แทน 
รำษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภำท ำหน้ำท่ีรัฐสภำในกำรให้ควำมเห็นชอบตำม
วรรคหนึ่ง และกำรลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จ ำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ 

 มาตรา ๒๒๓๑๘๙  พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราช
อ านาจในการประกาศสงครามเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากของ
รฐัสภา  
 มตใิหค้วามเหน็ชอบของรฐัสภาตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของทัง้สอง
สภา  
 ในระหว่างทีอ่ายุสภาผูแ้ทนราษฎรสิน้สดุลงหรอืสภาผูแ้ทน 
ราษฎรถูกยุบ ใหวุ้ฒสิภาท าหน้าทีร่ฐัสภาในการใหค้วามเหน็ชอบ
ตามวรรคหนึ่ง และการลงมตติอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชกิวุฒสิภาทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ 
 

 มาตรา ๑๘๙๑๙๒  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจ
ในกำรประกำศสงครำมเมื่อไดร้ับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ 
 มติให้ควำมเห็นชอบของรัฐสภำตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ 
 ในระหวำ่งที่อำยุสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลงหรือสภำ
ผู้แทนรำษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภำท ำหน้ำท่ีรัฐสภำในกำรให้ควำม
เห็นชอบตำมวรรคหนึ่ง และกำรลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู ่
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 มาตรา ๒๒๔  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจใน
กำรท ำหนังสือสญัญำสันตภิำพ สญัญำสงบศึก และสัญญำอื่น กับ
นำนำประเทศหรือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ  
 หนังสือสัญญำใดมีบทเปลี่ยนแปลงอำณำเขตไทยหรือเขต
อ ำนำจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระรำชบัญญัติเพื่อให้กำรเป็นไปตำม
สัญญำ ต้องไดร้ับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ 

 มาตรา ๒๒๔๑๙๐  พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราช
อ านาจในการท าหนงัสอืสญัญาสนัตภิาพ สญัญาสงบศกึ และ
สญัญาอื่น กบันานาประเทศหรอืกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ  

 หนงัสอืสญัญาใดมบีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขต
อ านาจแห่งรัฐ หรอืเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซึง่ประเทศไทยมสีทิธิ
อธปิไตยหรอืมเีขตอ านาจตามหนังสอืสญัญาหรอืตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรอืจะตอ้งออกพระราชบญัญตัเิพื่อใหก้ารเป็นไป
ตามหนงัสอืสญัญา หรอืมผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอื
สงัคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้ การ
ลงทุน หรอืงบประมาณของประเทศ อย่างมนียัส าคญั ตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบของรฐัสภา ในการนี้ รฐัสภาจะตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องดงักล่าว 
 ก่อนการด าเนินการเพื่อท าหนงัสอืสญัญากบันานา
ประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรฐัมนตรี
ตอ้งใหข้อ้มลูและจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

และตอ้งชีแ้จงต่อรฐัสภาเกีย่วกบัหนงัสอืสญัญานัน้  ในการนี้ ให้
คณะรฐัมนตรเีสนอกรอบการเจรจาต่อรฐัสภาเพื่อขอความ
เหน็ชอบดว้ย  
 เมื่อลงนามในหนงัสอืสญัญาตามวรรคสองแลว้  ก่อนทีจ่ะ
แสดงเจตนาใหม้ผีลผูกพนั คณะรฐัมนตรตี้องใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้ถงึรายละเอยีดของหนงัสอืสญัญานัน้  และในกรณีทีก่ารปฏบิตัิ
ตามหนงัสอืสญัญาดงักล่าวก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อประชาชนหรอื
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรฐัมนตรตีอ้ง 
 

 มาตรา ๑๙๐๑๙๓  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจ
ในกำรท ำหนังสือสญัญำสันติภำพ สัญญำสงบศึก และสญัญำอื่นกับ
นำนำประเทศหรือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
 หนังสือสัญญำใดมีบทเปลี่ยนแปลงอำณำเขตไทยหรือเขตพื้นท่ี
นอกอำณำเขตซึ่งประเทศไทยมสีทิธิอธิปไตยหรือมีเขตอ ำนำจตำม
หนังสือสัญญำหรือตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หรือจะต้องออก
พระรำชบัญญัตเิพื่อให้กำรเป็นไปตำมหนังสือสัญญำ หรือมีผลที่
กระทบต่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่ำง
กว้ำงขวำง หรือมีผลผูกพันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน หรืองบประมำณ
ของประเทศอย่ำงมีนัยส ำคัญ ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ ใน
การนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว 

 หนังสือสัญญำที่กระทบต่อควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่ำงกว้ำงขวำงหรือมผีลผูกพันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน 
หรืองบประมำณของประเทศอย่ำงมีนัยส ำคญั ตำมวรรคสอง 
หมำยถึงหนังสือสญัญำเกี่ยวกับเขตกำรค้ำเสรี เขตศลุกำกรร่วม กำร
คุ้มครองทรัพยส์ินทำงปัญญำ หรือกำรให้ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือ
ท ำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยำกรธรรมชำติทั้งหมดหรือ
บำงส่วน หรือกำรอื่นตำมที่กฎหมำยบัญญตั ิ
 ก่อนกำรด ำเนินกำรเพื่อท ำหนังสือสัญญำกับนำนำประเทศ
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศตำมวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้
ข้อมูลและจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและต้องช้ีแจง
ต่อรัฐสภำเกี่ยวกับท ำหนังสือสัญญำนั้น  ในการนี ้โดยให้คณะ 
รัฐมนตรีเสนอกรอบกำรเจรจำที่เปน็เนื้อหำสำระส ำคัญอันจะน ำไปสู่
กำรจัดท ำหนังสือสัญญำนั้นต่อคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศของ
รัฐสภำเพื่อขอควำมเห็นชอบด้วย  ในกำรนี้ คณะกรรมำธิกำร



๑๗๑ 
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ด าเนินการแกไ้ขหรอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบนัน้อย่างรวดเรว็ 
เหมาะสม และเป็นธรรม 
 ใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการก าหนดประเภท กรอบการเจรจา 
ขัน้ตอนและวธิกีารจดัท าหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบต่อความ
มัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรอืมี
ผลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทุน หรอืงบประมาณของประเทศ
อย่างมนียัส าคญั รวมทัง้การแกไ้ขหรอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ
จากการปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญาดงักล่าวโดยค านึงถงึความเป็น
ธรรมระหว่างผูท้ีไ่ดป้ระโยชน์กบัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
ปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญานัน้และประชาชนทัว่ไป 
 ในกรณีทีม่ปัีญหาตามวรรคสอง ใหเ้ป็นอ านาจของศาล
รฐัธรรมนูญทีจ่ะวนิจิฉยัชีข้าด โดยใหน้ าบทบญัญตัติามมาตรา 
๑๕๔ (๑) มาใชบ้งัคบักบัการเสนอเรื่องต่อศาลรฐัธรรมนูญโดย
อนุโลม 

 

 
 (มาตรา ๑๙๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัราช 
๒๕๕๔) 

ดังกล่ำวจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้เป็นสมำชิกรัฐสภำ
ด้วยและจะต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องดังกล่ำว 
 เมื่อลงนำมในหนังสือสัญญำหรือจะเข้ำท ำหนังสือสญัญำตำม
วรรคสองแล้ว ก่อนท่ีจะแสดงเจตนำให้มีผลผูกพันในหนังสือสญัญำ
ตำมวรรคสอง คณะรัฐมนตรตี้องให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
รำยละเอยีดของหนังสือสัญญำนั้น และต้องได้รับควำมเห็นชอบของ
รัฐสภำ  ในกำรนี้ รัฐสภำจะต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบ
วันนับแต่วันท่ีได้รบัเรื่องดังกลำ่ว  ในกรณีที่กำรปฏิบัติตำมหนังสือ
สัญญำดังกล่ำวก่อให้เกดิผลกระทบต่อประชำชนหรือผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรฐัมนตรตี้องด ำเนินกำรแกไ้ขหรือ
เยียวยำผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่ำงรวดเร็ว เหมำะสม และเป็นธรรม 
 ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรท ำหนังสอืสัญญำซึ่งครอบคลมุถึงกำร
ก ำหนดประเภท กรอบกำรเจรจำ ขั้นตอน และวิธีกำรจดัท ำหนังสือ
สัญญำที่มผีลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน 

หรืองบประมาณของประเทศอยา่งมีนัยส าคัญตำมวรรคสอง 
รวมทั้งกำรแก้ไขหรือเยียวยำผูไ้ดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏิบตัิตำม
หนังสือสัญญำดังกลำ่ว โดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมระหว่ำงผู้ที่ได้
ประโยชน์กับผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจำกกำรปฏิบตัิตำมหนังสือสญัญำนัน้
และประชำชนท่ัวไป 
 ในกรณีที่มีปัญหำตำมวรรคสอง ให้เป็นอ ำนำจของศำล
รัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉยัชี้ขำด โดยให้น ำบทบัญญัตมิำตรำ ๑๕๔ (๑)
๑๖๔ มำใช้บังคับกับกำรเสนอเรื่องต่อศำลรัฐธรรมนญูโดยอนุโลม 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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 มาตรา ๒๒๕  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจใน
กำรพระรำชทำนอภัยโทษ 

 มาตรา ๒๒๕๑๙๑  พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราช
อ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ 

 มาตรา ๑๙๑๑๙๔  พระมหำกษตัริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจ
ในกำรพระรำชทำนอภยัโทษ 

 มาตรา ๒๒๖  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจใน
กำรถอดถอนฐำนันดรศักดิ์และเรยีกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์ 
 

 มาตรา ๒๒๖๑๙๒  พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราช
อ านาจในการถอดถอนฐานนัดรศกัดิแ์ละเรยีกคนืเครื่องราช 
อสิรยิาภรณ์ 

 มาตรา ๑๙๒๑๙๕  พระมหำกษตัริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจ
ในกำรถอดถอนฐำนันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ 
 

 มาตรา ๒๒๗  พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้ำรำชกำรฝ่ำย
ทหำรและฝ่ำยพลเรือนต ำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่ำ 
และทรงให้พ้นจำกต ำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจำกต ำแหน่งเพรำะ
ควำมตำย 

 มาตรา ๒๒๗๑๙๓ พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้
ขา้ราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรอืน ต าแหน่งปลดักระทรวง 
อธบิด ีและเทยีบเท่า และทรงใหพ้น้จากต าแหน่ง เวน้แต่กรณีที่
พน้จากต าแหน่งเพราะความตาย 

 มาตรา ๑๙๓๑๙๖  พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้ำรำชกำร
ฝ่ำยทหำรและฝ่ำยพลเรือนต ำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และ
เทียบเท่ำ และทรงให้พ้นจำกต ำแหน่งหนึ่งเพื่อไปด ำรงต ำแหน่งอื่น  
เว้นแต่เป็นกรณีที่พ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุอื่นตำมกฎหมำยหรือ
เพรำะควำมตำย ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงทรำบ 

 มาตรา ๒๒๙  เงินประจ ำต ำแหนง่และประโยชน์ตอบแทน
อย่ำงอื่นขององคมนตรี ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ ให้ก ำหนดโดยพระรำช
กฤษฎีกำ  
 บ ำเหน็จบ ำนำญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นขององคมนตรี 
ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนและรองประธำน
วุฒิสภำ นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตร ีผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง ให้
ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ 

 มาตรา ๒๒๙๑๙๖  เงนิประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นขององคมนตร ีประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ประธานและรองประธานวุฒสิภา ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิวฒุสิภา ใหก้ าหนดโดยพระราช
กฤษฎกีา ซึง่ตอ้งก าหนดใหจ้่ายไดไ้ม่ก่อนวนัเขา้รบัหน้าที ่
 บ าเหน็จบ านาญหรอืประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
องคมนตร ีประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ
รองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านในสภา

ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึง่พน้
จากต าแหน่ง ใหก้ าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา 

 มาตรา ๑๙๖๑๙๗  เงินประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ตอบ
แทนอย่ำงอ่ืนขององคมนตรี ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทน 
รำษฎร ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำ ผู้น ำฝ่ำยคำ้นในสภำผู้แทน 
รำษฎร สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ ให้ก ำหนดโดย
พระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งต้องก ำหนดให้จ่ำยได้ไม่ก่อนวันเข้ำรับหน้ำท่ี 
 บ ำเหน็จบ ำนำญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ
องคมนตรีซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง ให้ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ 

 มาตรา ๒๓๑  บทกฎหมำย พระรำชหัตถเลขำ และพระบรม
รำชโองกำร อันเกี่ยวกับรำชกำรแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนำมรับ
สนองพระบรมรำชโองกำร เว้นแตท่ี่มีบัญญัตไิว้เป็นอยำ่งอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี ้ 

 มาตรา ๒๓๑๑๙๕  บทกฎหมาย พระราชหตัถเลขา และพระ
บรมราชโองการอนัเกีย่วกบัราชการแผ่นดนิ ตอ้งมรีฐัมนตรลีงนามรบั
สนองพระบรมราชโองการ เวน้แต่ทีม่บีญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่นใน
รฐัธรรมนูญนี้  

 มาตรา ๑๙๕๑๙๘  บทกฎหมำย พระรำชหัตถเลขำ และพระ
บรมรำชโองกำรอันเกี่ยวกับรำชกำรแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรลีงนำมรับ
สนองพระบรมรำชโองกำร  เว้นแต่ที่มีบัญญตัิไวเ้ป็นอย่ำงอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี ้ และผูล้งนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำรย่อมต้อง



๑๗๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๓๒  บทกฎหมำยที่ทรงลงพระปรมำภไิธยแล้วหรือถือ
เสมือนหนึ่งว่ำได้ทรงลงพระปรมำภไิธยแล้ว ใหป้ระกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ
โดยพลัน 

 บทกฎหมายทีท่รงลงพระปรมาภไิธยแลว้หรอืถอืเสมอืน
หนึ่งว่าไดท้รงลงพระปรมาภไิธยแลว้ ใหป้ระกาศในราชกจิจา
นุเบกษาโดยพลนั 
 มาตรา ๒๓๒  บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้วหรือ

ถอืเสมอืนหนึ่งว่าไดท้รงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ใหป้ระกาศในราช

กิจจานุเบกษาโดยพลัน 

รับผิดชอบทำงกฎหมำยและทำงกำรเมืองในฐำนะที่เป็นผู้ลงนำมรับ
สนองพระบรมรำชโองกำรนั้น 
 บทกฎหมำยที่ทรงลงพระปรมำภไิธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่ง
ว่ำได้ทรงลงพระปรมำภไิธยแล้ว ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำโดย
พลัน 

 หมวด ๘ 

การเงิน การคลงั และงบประมาณ 
หมวด ๘๕ 

การเงนิ การคลังและการงบประมาณ 
 

   มาตรา ๑๙๙  กำรด ำเนินนโยบำยกำรคลังและงบประมำณ
ของรัฐ ต้องเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล หลักประสิทธิภำพและ
ควำมคุ้มค่ำ หลักกำรรักษำวินัยทำงกำรคลัง และหลักควำมเป็นธรรม
ในสังคม 

   มาตรา ๒๐๐  เงินแผ่นดินหมำยควำมรวมถึง  
 (๑) เงินรำยได้แผ่นดิน เงินกู้ เงินคงคลัง และเงินรำยได้จำก
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์อื่นที่รัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐถือ
กรรมสิทธ์ิหรือครอบครองเพ่ือประโยชน์ในกำรบรหิำรรำชกำร
แผ่นดินโดยรวม   
 (๒) เงินรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน หรือจำกทรัพยส์ินและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนที่หน่วยงำนของรัฐถอืกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองและใช้
จ่ำยตำมที่กฎหมำยบัญญตัิไวเ้ป็นกำรเฉพำะ โดยไม่จ ำต้องน ำส่งเปน็
รำยได้แผ่นดิน  
 กำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดินตำม (๑) โดยไมไ่ด้ตรำเป็นพระรำช 
บัญญัติงบประมำณประจ ำปี หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณ
เพิ่มเตมิ จะกระท ำมิได ้



๑๗๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 กำรก ำหนดให้เงินรำยได้ใดไม่ต้องน ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน จะ
กระท ำได้ก็แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมำย และกำรตรำกฎหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐไม่ต้องน ำเงินรำยได้ส่งเป็นรำยได้แผ่นดินตำม (๒) 
ต้องมีขอบเขตและกรอบวงเงินเท่ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรรักษำ
วินัยกำรคลัง และต้องค ำนึงถึงประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้
จ่ำยเงินแผ่นดิน และควำมจ ำเป็นในกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนของรัฐ 

 มาตรา ๑๗๙  งบประมำณรำยจ่ำยของแผ่นดินให้ท ำเป็น
พระรำชบัญญัต ิถ้ำพระรำชบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณออกไม่ทันปีงบประมำณใหม ่ให้ใช้กฎหมำยว่ำด้วย
งบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณปีก่อนนั้นไปพลำงก่อน 

 มาตรา ๑๗๙๑๖๖  งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดนิใหท้ า
เป็นพระราชบญัญตั ิถา้พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณออกไม่ทนัปีงบประมาณใหม่ ใหใ้ชก้ฎหมายว่าดว้ย
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนัน้ไปพลางก่อน 
 มาตรา ๑๖๗  ในการน าเสนอร่างพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตอ้งมเีอกสารประกอบ
ซึง่รวมถงึประมาณการรายรบั และวตัถุประสงค ์กจิกรรม 
แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใชจ้่ายงบประมาณให้
ชดัเจน รวมทัง้ตอ้งแสดงฐานะการเงนิการคลงัของประเทศ
เกีย่วกบัภาพรวมของภาวะเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการใชจ้่ายและการ
จดัหารายได ้ประโยชน์และการขาดรายไดจ้ากการยกเวน้ภาษี
เฉพาะรายในรปูแบบต่าง ๆ ความจ าเป็นในการตัง้งบประมาณ
ผกูพนัขา้มปี ภาระหนี้และการกอ่หนี้ของรฐัและฐานะการเงนิของ
รฐัวสิาหกจิ ในปีทีข่ออนุมตังิบประมาณนัน้และปีงบประมาณที่
ผ่านมาเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 
 หากรายจ่ายใดไม่สามารถจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่หน่วย
ราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นใดของรฐัไดโ้ดยตรง ใหจ้ดั 
 

 มาตรา ๑๖๖๒๐๑  งบประมำณรายจ่ายของแผ่นดินให้ท ำเป็น
พระรำชบัญญัติ ถ้ำพระรำชบัญญตัิงบประมำณรายจ่ายประจ ำปี
งบประมำณออกไม่ทันปีงบประมำณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
พระรำชบัญญัติงบประมำณรายจ่ายในปีงบประมำณปีก่อนนั้นไปพลำง
ก่อน 
 ร่ำงพระรำชบญัญัติงบประมำณประจ ำปีและร่ำงพระรำช 
บัญญัติงบประมำณเพิม่เตมิ ต้องแสดงงบประมำณรำยรับและ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ตลอดจนกำรจดัสรรงบประมำณตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน และตำมพื้นที่  ทั้งนี ้ตำมที่กฎหมำยบัญญัต ิ
 กำรใช้จ่ำย กำรก่อหน้ี และภำระทำงกำรคลังที่มีผลผูกพันต่อ
เงินแผ่นดินตำมมำตรำ ๒๐๐ (๑)  จะกระท ำได้ก็เฉพำะที่ได้อนญุำต
ไว้ในพระรำชบญัญัติงบประมำณประจ ำปี พระรำชบัญญัติ
งบประมำณเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ และพระรำช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรคลังและกำรงบประมำณ
ภำครัฐ  เว้นแตเ่ป็นกรณีตำมมำตรำ ๒๐๓ 
 กำรใช้จ่ำย กำรก่อหน้ี และภำระผกูพันท่ีมีผลต่อเงินแผ่นดิน
ตำมมำตรำ ๒๐๐ (๒) ต้องอยู่ภำยใต้หลักควำมคุ้มค่ำ ควำมโปร่งใส 
และกำรรักษำวินัยทำงกำรคลังตำมหมวดนี้ ทั้งนี้ ตำมพระรำช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรคลังและกำรงบประมำณภำครัฐ 
 



๑๗๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ไวใ้นรายการรายจ่ายงบกลาง โดยตอ้งแสดงเหตุผลและความ
จ าเป็นในการก าหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนัน้ดว้ย 
 ใหม้กีฎหมายการเงนิการคลงัของรฐัเพื่อก าหนดกรอบวนิยั
การเงนิการคลงั ซึง่รวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการวางแผนการเงนิ
ระยะปานกลาง การจดัหารายได ้การก าหนดแนวทางในการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดนิ การบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ 
การบญัช ีกองทุนสาธารณะ การก่อหนี้หรอืการด าเนินการทีผ่กูพนั
ทรพัยส์นิหรอืภาระทางการเงนิของรฐั หลกัเกณฑก์ารก าหนดวงเงนิ
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น และการอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
จะตอ้งใชเ้ป็นกรอบในการจดัหารายได ้ก ากบัการใชจ้่ายเงนิตาม
หลกัการรกัษาเสถยีรภาพ พฒันาทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื และ
ความเป็นธรรมในสงัคม 

 มาตรา ๑๖๗  ในการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ ต้องมีเอกสารประกอบ

ซึ่งรวมถงึประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค์ กิจกรรม 

แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใช้จ่ายงบประมาณให้

ชัดเจน รวมทั้งต้องแสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศ

เกี่ยวกับภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการใชจ้่ายและ

การจัดหารายได้ ประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้น

ภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ ความจ าเป็นในการตัง้

งบประมาณผูกพันข้ามปี ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐและฐานะ

การเงินของรัฐวิสาหกจิ ในปีทีข่ออนุมัติงบประมาณนั้นและ

ปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 หากรายจ่ายใดไม่สามารถจัดสรรงบประมาณใหแ้ก่หน่วย

ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนว่ยงานอ่ืนใดของรัฐได้โดยตรง ใหจ้ัด

ไว้ในรายการรายจ่ายงบกลาง โดยต้องแสดงเหตุผลและความ

จ าเป็นในการก าหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนั้นด้วย 

 ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อก าหนดกรอบวินัย

การเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

ระยะปานกลาง การจัดหารายได้ การก าหนดแนวทางในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

การบัญชี กองทุนสาธารณะ การก่อหนี้หรือการด าเนินการที่ผูกพัน

ทรัพย์สินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑ์การก าหนด

วงเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และการอื่นที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดหารายได้ ก ากับการใช้ 

 



๑๗๖ 
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

จ่ายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืน และความเป็นธรรมในสังคม 
 มาตรา ๑๘๐  ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และร่ำง
พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย  สภำผู้แทนรำษฎรจะต้อง
พิจำรณำให้เสร็จภำยในหนึ่งร้อยห้ำวันนับแต่วันที่ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวมำถึงสภำผู้แทนรำษฎร  
 ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นไม่เสร็จ
ภำยในก ำหนดเวลำที่กล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำสภำผู้แทนรำษฎรได้ให้
ควำมเห็นชอบในร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวต่อวุฒิสภำ  
 ในกำรพิจำรณำของวุฒิสภำ วุฒิสภำจะต้องให้ควำมเห็นชอบ
หรือไม่ให้ควำมเห็นชอบภำยในยี่สบิวันนับแต่วันที่ร่ำงพระรำชบัญญตัิ
นั้นมำถึงวุฒิสภำ โดยจะแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ มิได ้ถ้ำพ้นก ำหนดเวลำ
ดังกล่ำวให้ถือว่ำวุฒิสภำได้ให้ควำมเห็นชอบในร่ำงพระรำชบัญญตัินัน้ 
ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒสิภำให้ควำมเห็นชอบ ให้ด ำเนินกำร
ต่อไปตำมมำตรำ ๙๓  
 ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำววุฒิสภำไม่เห็นชอบด้วย ให้น ำ
บทบัญญัติมำตรำ ๑๗๖ วรรคสอง มำใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยเพิ่มเติม และร่ำง
พระรำชบญัญัตโิอนงบประมำณรำยจำ่ย สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจะแปร
ญัตตเิพิ่มเตมิรำยกำรหรือจ ำนวนในรำยกำรมไิด ้แต่อำจแปรญัตติได้ในทำง
ลดหรือตดัทอนรำยจ่ำยซึ่งมิใช่รำยจ่ำยตำมข้อผูกพันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู ้ 

 มาตรา ๑๘๐๑๖๘  ร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
และร่างพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย  สภาผูแ้ทนราษฎร
จะตอ้งวเิคราะหแ์ละพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยหา้วนันับ
แต่วนัทีร่่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวมาถงึสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาร่างพระราชบญัญตันิัน้ไม่แลว้
เสรจ็ภายในก าหนดเวลาทีก่ล่าวในวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าสภาผูแ้ทนราษฎร
ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในร่างพระราชบญัญตันิัน้และใหเ้สนอร่างพระราช 
บญัญตัดิงักล่าวต่อวฒุสิภา  
 ในการพจิารณาของวฒุสิภา วุฒสิภาจะตอ้งใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืไมใ่หค้วามเหน็ชอบภายในยีส่บิวนันบัแต่วนัทีร่่าง
พระราชบญัญตันิัน้มาถงึวุฒสิภา โดยจะแกไ้ขเพิม่เตมิใด ๆ มไิด ้
ถา้พน้ก าหนดเวลาดงักล่าวใหถ้อืว่าวุฒสิภาไดใ้หค้วามเหน็ชอบใน
ร่างพระราชบญัญตันิัน้ ในกรณีเช่นนี้และในกรณีทีวุ่ฒสิภาให้
ความเหน็ชอบ ใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐  
 ถา้ร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าววุฒสิภาไม่เหน็ชอบดว้ย ให้
น าบทบญัญตัมิาตรา ๑๗๖๑๔๘ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 ในการพจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  ร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
และร่างพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจา่ย สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรจะแปรญตัตเิพิม่เตมิรายการหรอืจ านวนในรายการมไิด ้แต่อาจ 
 

 มาตรา ๑๖๘๒๐๒  ร่ำงพระรำชบญัญัติงบประมำณรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรายจ่าย
เพิ่มเตมิ และร่ำงพระรำชบัญญตัิโอนงบประมำณรายจ่าย สภำผู้แทน 
รำษฎรจะต้องวิเครำะห์และพิจำรณำให้แล้วเสรจ็ภำยในหน่ึงร้อยห้ำ
วันนับแต่วันท่ีร่ำงพระรำชบัญญตัดิังกล่ำวมำถึงสภำผู้แทนรำษฎร 
 ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นไม่แล้ว
เสร็จภำยในก ำหนดเวลำที่กล่าวในตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำสภำผู้แทน 
รำษฎรได้ให้ควำมเห็นชอบในร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น และให้เสนอรำ่ง
พระรำชบัญญัตดิังกล่ำวต่อวุฒิสภำ 
 ในกำรพิจำรณำของวุฒิสภำ วุฒิสภำจะต้องให้ควำมเห็นชอบ
หรือไม่ให้ควำมเห็นชอบภำยในยี่สบิวันนับแต่วันที่ร่ำงพระรำช 
บัญญัตินั้นมำถึงวุฒิสภำ โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มไิด้  ถ้ำพ้น
ก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำวุฒิสภำได้ให้ควำมเห็นชอบในร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้น  ในกรณีเช่นนีแ้ละในกรณีที่วุฒิสภำใหค้วำม
เห็นชอบ ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๕๐๑๕๖  แต่ถ้ำวุฒิสภำ
ไม่เห็นชอบด้วย ให้น ำบทบญัญตัิมำตรำ ๑๕๔ (๔) มำใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 ถ้าร่างพระราชบัญญตัิดังกล่าววฒุิสภาไม่เห็นชอบดว้ย ให้

น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๔๘๑๕๔ วรรคสอง มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 
 ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิงบประมำณรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรายจา่ย
เพิ่มเตมิ และร่ำงพระรำชบัญญตัิโอนงบประมำณรายจ่าย สมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎรจะแปรญตัติเพิม่เติมรำยกำรหรือจ ำนวนในรำยกำร



๑๗๗ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู ้  
 (๓) เงินท่ีก ำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย  
 ในกำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎรหรือของคณะกรรมำธิกำร 
กำรเสนอ กำรแปรญัตต ิหรือกำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่มผีลให้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ  หรือกรรมำธิกำร มีส่วนไม่
ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย จะกระท ำมิได ้ 
 ในกรณีทีส่มำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ มีจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่ละสภำ เห็น
ว่ำมีกำรกระท ำฝำ่ฝนืบทบัญญัตติำมวรรคหก ใหเ้สนอควำมเหน็ต่อศำล
รัฐธรรมนญูเพื่อพจิำรณำ และศำลรัฐธรรมนูญต้องพิจำรณำวินิจฉยัภำยใน
เจ็ดวันนบัแต่วันทีไ่ดร้ับควำมเห็นดังกล่ำว ในกรณีทีศ่ำลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย
ว่ำมีกำรกระท ำฝำ่ฝนืบทบัญญัตติำมวรรคหก ให้กำรเสนอกำรแปรญตัติ 
หรือกำรกระท ำดังกล่ำวสิ้นผลไป 

แปรญตัตไิดใ้นทางลดหรอืตดัทอนรายจา่ยซึง่มใิชร่ายจ่ายตามขอ้
ผกูพนัอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  
 (๑) เงนิสง่ใชต้น้เงนิกู ้ 
 (๒) ดอกเบีย้เงนิกู ้
 (๓) เงนิทีก่ าหนดใหจ้่ายตามกฎหมาย  
 ในการพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา หรอืของ
คณะกรรมาธกิาร การเสนอ การแปรญตัต ิหรอืการกระท าดว้ย
ประการใด ๆ ทีม่ผีลใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา  
หรอืกรรมาธกิาร มสีว่นไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้มในการ
ใชง้บประมาณรายจ่าย จะกระท ามไิด ้ 
 ในกรณีทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา มี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของ
แต่ละสภา เหน็ว่ามกีารกระท าฝ่าฝืนบทบญัญตัติามวรรคหก ใหเ้สนอ
ความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนูญเพื่อพจิารณา และศาลรฐัธรรมนูญตอ้ง
พจิารณาวนิจิฉยัภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ดงักล่าว ใน
กรณีทีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัว่ามกีารกระท าฝ่าฝืนบทบญัญตัติาม
วรรคหก ใหก้ารเสนอ การแปรญตัตหิรอืการกระท าดงักล่าวสิน้ผลไป 

 รฐัตอ้งจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอกบัการบรหิารงาน
โดยอสิระของรฐัสภา ศาลรฐัธรรมนูญ ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง
และองคก์รตามรฐัธรรมนูญ  
 ในการพจิารณางบประมาณรายจ่ายของรฐัสภา ศาล และ
องคก์รตามวรรคแปด หากหน่วยงานนัน้เหน็ว่างบประมาณ 

 

 

มิได้ แต่อำจแปรญัตติในทำงลดหรอืตัดทอนรำยจ่ำยซึ่งมิใช่รำยจ่ำย
ตำมข้อผูกพันอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ดงัต่อไปนี ้
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู ้
 (๓) เงินท่ีก ำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย 
 ในการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรือของ
คณะกรรมาธิการ การเสนอกรณทีี่มีกำรแปรญัตต ิหรือการกระท า
ด้วยประการในทำงลดหรือตัดทอนรำยกำรหรือจ ำนวนในรำยกำร 
ใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา  หรือ
กรรมาธิการ มีส่วนไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้

งบประมาณรายจ่าย จะกระท าจ ำนวนรำยจ่ำยทีล่ดหรือตัดทอนนั้น 
จะน ำไปจดัสรรส ำหรับรำยกำร กจิกรรม แผนงำน หรือโครงกำรใด 
ไม่ว่ำจะมีอยู่แล้วหรือที่ตั้งขึ้นใหม่ มิได้  
 ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าฝ่าฝืนบทบญัญัตติามวรรคหก ให้
เสนอความเหน็ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนญู
ต้องพจิารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแตว่ันทีไ่ด้รับความเห็น

ดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่มีการกระท าฝ่าฝืน
บทบญัญตัิตามวรรคหก ให้การเสนอ การแปรญตัตหิรือการกระท า
ดังกล่าวส้ินผลไป 

 รัฐต้องจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอกับกำรบริหำรงำนโดย
อิสระของรัฐสภำ ศำลรัฐธรรมนญู ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และ
องค์กรตำมรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้ำท่ีตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ  
 



๑๗๘ 
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

รายจ่ายทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหน้ัน้ไม่เพยีงพอ ใหส้ามารถเสนอค า
ขอแปรญตัตต่ิอคณะกรรมาธกิารไดโ้ดยตรง 

 ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกรณีทีร่ัฐสภำ ศำล 
และองค์กรตำมวรรคแปด หากหน่วยงานนั้นรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้ำที่
ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ เห็นว่ำงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับกำร
จัดสรรให้น้ันไม่เพียงพอ ให้สำมำรถเสนอค ำขอแปรญัตตติ่อคณะ 
กรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณประจ ำปไีด้โดยตรง โดยต้องแสดง
สถำนะเงินนอกงบประมำณและเงินอ่ืนใดที่หน่วยงำนนั้นมีอยู่ ไป
พร้อมกับค ำขอแปรญตัตดิ้วย  และคณะกรรมำธิกำรต้องเปิดโอกำส
ให้หน่วยงำนช้ีแจงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  ในกรณีนี ้คณะกรรมำธิกำร
อำจเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำยให้ไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

 มาตรา ๑๘๑  กำรจ่ำยเงินแผ่นดินจะกระท ำได้ก็เฉพำะที่ได้
อนุญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย กฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณ กฎหมำยเกี่ยวด้วยกำรโอนงบประมำณ หรือกฎหมำยว่ำด้วย
เงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนจะจ่ำยไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัต ิในกรณีเช่นว่ำนี้ต้องตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยชดใช้ในพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม หรือพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณถัดไป หรือเว้นแต่เป็นกรณีตำม
มำตรำ ๒๓๐ วรรคสอง 

 มาตรา ๑๘๑๑๖๙  การจ่ายเงนิแผ่นดนิจะกระท าไดก้็
เฉพาะทีไ่ดอ้นุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย 

กฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ กฎหมายเกีย่วดว้ยการโอน
งบประมาณ หรอืกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรีบเร่งด่วนรฐับาลจะจ่ายไปก่อนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตั ิในกรณีเช่นว่านี้ตอ้งตัง้
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใชเ้งนิคงคลงัในพระราชบญัญตัโิอน
เงนิงบประมาณรายจ่าย พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
เพิม่เตมิ หรอืพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณถดัไป หรือเว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๒๓๐ วรรค

สองทัง้นี้ ใหก้ าหนดแหล่งทีม่าของรายไดเ้พื่อชดใชร้ายจ่ายทีไ่ดใ้ช้
เงนิคงคลงัจ่ายไปก่อนแลว้ดว้ย 
 ในระหว่างเวลาทีป่ระเทศอยู่ในภาวะสงครามหรอืการรบ 
คณะรฐัมนตรมีอี านาจโอนหรอืน ารายจ่ายทีก่ าหนดไวส้ าหรบั
หน่วยราชการหรอืรฐัวสิาหกจิใดไปใชใ้นรายการทีแ่ตกต่างจากที่

 มาตรา ๑๖๙๒๐๓  กำรจ่ำยเงินแผ่นดินจะกระท ำได้ก็
เฉพำะที่ได้อนุญำตไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวธิีการประจ ำปี พระรำชบัญญัติ
งบประมำณเพิ่มเติม กฎหมายเกีย่วด้วยการพระรำชบัญญตัิโอน
งบประมำณ หรือกฎหมายและพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่ำด้วยเงินคงกำรคลังและกำรงบประมำณภำครัฐ  เว้นแต่ในกรณี
จ ำเป็นเร่งด่วนรัฐบำลจะจ่ำยไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรทีก่ฎหมายบัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญตัิโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม หรือพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรคลัง
และกำรงบประมำณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี ้ให้
ก าหนดแหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจา่ยที่ไดใ้ช้เงินคงคลัง

จ่ายไปก่อนแล้วด้วยภำครัฐ  
 ในกรณีที่มีกำรจ่ำยเงินไปก่อนตำมวรรคหนึ่งโดยใช้เงินคงคลัง 
ต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อชดใช้เงินคงคลังในพระรำชบัญญตัิ
โอนงบประมำณ พระรำชบัญญัติงบประมำณเพิม่เตมิ หรือพระรำช 
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ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีไดท้นัท ี
และใหร้ายงานรฐัสภาทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 ในกรณีทีม่กีารโอนหรอืน ารายจา่ยตามงบประมาณทีก่ าหนด
ไวใ้นรายการใดไปใชใ้นรายการอื่นของหน่วยราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ  
ใหร้ฐับาลรายงานรฐัสภาเพื่อทราบทุกหกเดอืน 

 

บัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณถดัไป  โดยต้องก ำหนด
แหล่งที่มำของรำยได้เพื่อชดใช้รำยจ่ำยที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ำยไปก่อน
ตำมวรรคหนึ่งด้วย 
 ในระหว่ำงเวลำที่ประเทศอยู่ในภำวะสงครำมหรือกำรรบ 
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจอำจโอนหรอืน ำรำยจ่ำยที่ก ำหนดไวส้ ำหรับ
หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดรำยกำรหนึ่ง ไปใช้ในรำยกำรอื่นที่
แตกต่ำงจำกท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติงบประมำณรายจ่าย
ประจ ำปีหรือพระรำชบัญญตัิงบประมำณเพิ่มเติมไดท้ันที และให้แต่
ต้องรำยงำนใหร้ัฐสภำทรำบโดยไมชั่กช้ำ 
 ในกรณีทีม่ใีห้คณะรัฐมนตรรีำยงำนกำรโอนหรือกำรน ำ
รำยจ่ำยตามงบประมาณที่ก ำหนดไว้ในรายการใดส ำหรับรำยกำรหนึ่ง
ไปใช้ในรำยกำรอื่นของหน่วยราชการที่แตกต่ำงจำกท่ีก ำหนดไวใ้น
พระรำชบญัญตัิงบประมำณประจ ำปหีรือรัฐวิสาหกจิพระรำชบญัญัติ
งบประมำณเพิ่มเติม ใหร้ัฐบาลรายงานรัฐสภำเพื่อทรำบทุกหกเดือน 

  มาตรา ๑๗๐  เงนิรายไดข้องหน่วยงานของรฐัใดทีไ่ม่ตอ้ง
น าสง่เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ ใหห้น่วยงานของรฐันัน้ท ารายงานการรบั
และการใชจ้่ายเงนิดงักล่าว เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีมื่อสิน้
ปีงบประมาณทุกปี และใหค้ณะรฐัมนตรที ารายงานเสนอต่อสภา
ผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาต่อไป 

 การใชจ้่ายเงนิรายไดต้ามวรรคหนึ่งตอ้งอยู่ภายใตก้รอบ
วนิยัการเงนิการคลงัตามหมวดนี้ดว้ย 

 มาตรา ๑๗๐๒๐๔  เงินรำยได้ของหน่วยงำนของรัฐใดที่
กฎหมำยก ำหนดใหไ้ม่ต้องน ำส่งเปน็รำยได้แผ่นดิน เงินนอก
งบประมำณ และเงินอ่ืนใดที่หน่วยงำนของรัฐนั้นมีอยู่  ให้หน่วยงำน
ของรัฐนั้นท ำรำยงำนกำรรับและกำรใช้จ่ำยเงินดังกล่ำว เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเมื่อทุกสิ้นปีงบประมำณทุกป ี และให้คณะรัฐมนตรี
รำยงำนเสนอต่อใหส้ภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำต่อไปทรำบ 
 การใชจ้่ายเงินรายได้ตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบ

วินัยการเงินการคลังตามหมวดนี้ด้วย 

   มาตรา ๒๐๕  ในกรณีที่มีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใด ก่อให้เกิดกำรใช้
จ่ำยเงินแผ่นดินอันวิญญูชนพึงเห็นได้ว่ำจะก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยแก่
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รัฐ  ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ อำจไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส ำนวนยื่นฟ้องต่อศำล
ปกครองแผนกคดีวินัยกำรคลังและกำรงบประมำณ และให้ศำล
พิจำรณำวินิจฉัยโดยไม่ชักช้ำ  ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรนั้น 

  หมวด ๖ 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน 

 มาตรา ๒๒๘  ข้ำรำชกำรซึ่งมตี ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำและ
มิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง จะเป็นขำ้รำชกำรกำรเมืองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองอืน่ มไิด ้

 มาตรา ๒๒๘๑๙๔  ขา้ราชการและพนกังานของรฐัซึง่มี
ต าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ าและมใิช่ขา้ราชการการเมอืง จะเป็น
ขา้ราชการการเมอืงหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงอื่นมไิด ้

 มาตรา ๑๙๔๒๐๖  ข้ำรำชกำรและพนักงานเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำและมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง จะ
เป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองอื่น มิได ้

   มาตรา ๒๐๗  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนต้องใช้ระบบ
คุณธรรม 
 ให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรโดยระบบ
คุณธรรม ประกอบด้วย กรรมกำรจ ำนวนเจ็ดคนซึ่งพระมหำกษตัริย์
ทรงแต่งตั้งตำมค ำแนะน ำของวุฒิสภำจำกบคุคลซึ่งมคีวำมซื่อสัตย์
สุจรติและเป็นกลำงทำงกำรเมือง ดังต่อไปนี ้
 (๑) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือนซึ่งไดร้ับเลือกจำกคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน
สองคน 
 (๒) ผู้ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ำส่วน
รำชกำรที่เทียบเท่ำปลัดกระทรวง และได้พ้นจำกรำชกำรแล้ว 
จ ำนวนสำมคน ซึ่งได้รับเลือกโดยผู้ด ำรงต ำแหน่งปลดักระทรวงหรือ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำปลดักระทรวง  ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่กฎหมำยบญัญตั ิ
 



๑๘๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๓) ประธำนกรรมกำรจรยิธรรมของทุกกระทรวงซึ่งเลือก
กันเอง จ ำนวนสองคน  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำย
บัญญัต ิ
 ให้วุฒิสภำพิจำรณำประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำง
จริยธรรมของบุคคลตำมวรรคสอง  ในกรณีที่วุฒิสภำเห็นว่ำบุคคล
ดังกล่ำวไมส่มควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมวรรคสอง ให้ประธำน
วุฒิสภำส่งรำยชื่อนั้นกลับไปให้ด ำเนินกำรเลือกใหม ่
 ให้กรรมกำรตำมวรรคสำมประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธำนกรรมกำร แล้วแจ้งผลให้ประธำนวุฒิสภำทรำบ 
 ให้ประธำนวุฒิสภำเป็นผู้ลงนำมรบัสนองพระบรมรำชโองกำร
แต่งตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมวรรคสองและวรรคสำม 
 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมมำตรำนี้มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งสองปีนับแต่วันท่ีพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ำรง
ต ำแหน่งไดเ้พียงวำระเดียว 
 คณะกรรมกำรตำมวรรคสองมีอ ำนำจหน้ำท่ีพิจำรณำกำรย้ำย 
กำรโอน หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำรโดยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรตอ่
นำยกรัฐมนตรีเพื่อน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรง
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งปลัดกระทรวงและหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่
เทียบเท่ำปลดักระทรวง และให้มอี ำนำจหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำย
บัญญัต ิ

 มาตรา ๗๐  บุคคลผู้เป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของ
หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกจิ หรือของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยเพื่อรักษำประโยชนส์่วนรวม อ ำนวยควำมสะดวก และ
ให้บริกำรแก่ประชำชน 
 

 มาตรา ๗๐๗๔   บุคคลผูเ้ป็นขา้ราชการ พนกังาน หรือลกูจา้ง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการ
ส่วนท้องถิน่ และเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั มหีน้าทีด่ าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรกัษาประโยชน์สว่นรวม อ านวยความสะดวก และ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

 มาตรา ๗๔๒๐๘  บุคคลผู้เปน็ข้ำรำชกำร พนักงาน ลูกจา้ง
ของหน่วยราชการ หนว่ยงานของรฐั รัฐวิสาหกจิ หรือและเจ้ำหน้ำท่ีอื่น
ของรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนญูและกฎหมำยและ
นโยบำยที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรฐัสภำ เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมหลักธรรมำภิบำล อ ำนวยควำมสะดวกและ
ให้บริกำรแก่ประชำชนตามหลักธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการ



๑๘๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่และในกำรปฏบิัติกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชำชน บุคคลตำมวรรคหนึ่งตอ้งวำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมือง  
 ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมหน้ำท่ีตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียย่อมมี
สิทธิขอให้บุคคลตำมวรรคหนึ่งหรอืผู้บังคับบัญชำของบุคคลดังกล่ำว
ช้ีแจง แสดงเหตุผล และขอให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบญัญตัิใน
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองได ้

 ในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละในการปฏบิตักิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตอ้งวางตนเป็นกลางทางการ
เมอืง  
 ในกรณีทีบุ่คคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรอืไม่ปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหน้าทีต่ามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง บุคคลผูม้สีว่นได้
เสยีย่อมมสีทิธขิอใหบุ้คคลตามวรรคหนึ่งหรอืผูบ้งัคบับญัชาของ
บุคคลดงักล่าว ชีแ้จง แสดงเหตุผล และขอใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามบทบญัญตัใินวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองได ้

บ้านเมืองที่ดีอย่ำงรวดเร็วและมปีระสิทธิภำพ  รวมทั้งต้องวำงตน
เป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบตัิหน้ำที่และในกำรปฏิบตัิกำรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 ให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร
สำธำรณะของหน่วยงำนของรัฐ รวมทั้งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของ
รัฐ  ท้ังนี้ ตำมที่กฎหมำยบญัญตั ิ
 ในการปฏิบัตหิน้าทีแ่ละในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

ประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการ

เมือง  

 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏบิัตใิห้

เป็นไปตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผู้มีส่วนได้

เสียย่อมมีสิทธิขอใหบุ้คคลตามวรรคหนึ่งหรือผูบ้ังคับบญัชาของ

บุคคลดังกล่าว ชี้แจง แสดงเหตผุล และขอให้ด าเนินการให้

เป็นไปตามบทบัญญัตใินวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได ้
 

   มาตรา ๒๐๙  กำรสั่งกำรในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้
กระท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร  เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น
เร่งด่วนอำจสั่งรำชกำรด้วยวำจำได้ แต่ให้ผู้รบัค ำสั่งบันทึกค ำสั่ง
ดังกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรและเสนอให้ผูส้ั่งลงนำมในภำยหลัง  
ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐใดด ำเนินกำรไปโดยปรำศจำกกำรสั่ง
กำรดังกล่ำวข้ำงต้น ย่อมต้องรับผดิตำมกฎหมำยด้วยตนเอง  ทั้งนี้ 
ตำมที่กฎหมำยบัญญัต ิ
 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐซึ่งไม่ด ำเนินกำรใดซึ่งเป็นกำร
สั่งกำรที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญูหรือกฎหมำย ย่อมได้รับควำม
คุ้มครองตำมที่กฎหมำยบัญญัต ิ



๑๘๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

   มาตรา ๒๑๐  พลเมืองย่อมมีส่วนร่วมในกำรบรหิำรรำชกำร
แผ่นดินดังต่อไปนี ้
 (๑) ให้ข้อมูลและควำมคดิเห็นในกำรบริหำรรำชกำรต่อผูด้ ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร และเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ 
 (๒) มีส่วนร่วมในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดินตำมที่กฎหมำย
บัญญัต ิ
 (๓) ตรวจสอบและติดตำมกำรปฏบิัติหน้ำที่ตำมมำตรำ ๒๐๘ 
ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของรฐั  ในกรณีทีพ่บว่ำมีกำรละเลย
หรือไม่ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๒๐๘ ย่อมมสีิทธิขอใหข้้ำรำชกำร 
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ  หรือผู้บังคับบญัชำของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐนั้น ช้ีแจง แสดงเหตุผล และขอให้ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญและกฎหมำย เสนอเรือ่งรำวร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีต่อศำล  
ทั้งนี้ ตำมที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูและกฎหมำย 

หมวด ๙ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวด ๙๑๔ 

การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวด ๑๔๗ 

การปกครองสว่นการกระจายอ านาจและการบริหารท้องถิ่น 
 มาตรา ๒๘๒  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑ รัฐจะต้องให้ควำมเป็น
อิสระแก่ท้องถิ่นตำมหลักแห่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของ
ประชำชนในท้องถิ่น  
 มาตรา ๒๘๓  ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ้
ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ ตำมที่
กฎหมำยบญัญตั ิ 
 กำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท ำเท่ำที่จ ำเป็น
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อกำรคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะ
กระทบถึงสำระส ำคัญแห่งหลักกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของ
ประชำชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจำกที่กฎหมำยบัญญัติไว้ มิได ้

 มาตรา ๒๘๒๒๘๑  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑ รฐัจะตอ้งให้
ความเป็นอสิระแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามหลกัแหง่การ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่ และ
สง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการ
จดัท าบรกิารสาธารณะ และมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจแกไ้ขปัญหา
ในพืน้ที ่
 ทอ้งถิน่ใดมลีกัษณะทีจ่ะปกครองตนเองได ้ย่อมมสีทิธิ
จดัตัง้เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ

 

 มาตรา ๒๘๑๒๑๑  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑ รัฐจะต้องให้ควำม
เป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนบริหำรท้องถิ่นตำมหลักแห่งกำร
ปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่นโดยให้มี
รูปแบบองค์กรบริหำรท้องถิ่นที่หลำกหลำย เหมำะสมกับกำรบริหำร
จัดกำรตำมภมูิสังคมแต่ละพ้ืนท่ี รวมทั้งต้องกระจำยอ ำนำจหนำ้ที่
และควำมรับผดิชอบ และต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนบริหำร
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ และ
ตลอดจนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปญัหำในพ้ืนท่ี
ได้อย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ  ท้ังนี้ ตำมที่กฎหมำยบญัญัติ 
 



๑๘๔ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๘๓  ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ้

ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทัง้นี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัต ิ

 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่

จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น

ส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเอง

ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่

กฎหมายบัญญัติไว้ มิได ้

 ท้องถิ่นใดมีลักษณะทีจ่ะปกครองตนเองได ้ย่อมมีสิทธิ

จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ทั้งนี ้ตามที่กฎหมาย

บัญญัต ิ

 กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะใดที่ชุมชนหรือบุคคลสำมำรถ
ด ำเนินกำรไดโ้ดยมีมำตรฐำน คณุภำพ และประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ
องค์กรบริหำรท้องถิ่น  รัฐหรือองค์กรบริหำรท้องถิ่น  ต้องกระจำย
ภำรกิจดังกล่ำวให้ชุมชนหรือบุคคลดังกล่ำว ด ำเนินกำรภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลที่เหมำะสม  ท้ังนี้ ตำมที่กฎหมำยบญัญัติ  

 มาตรา ๒๘๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลำยย่อมมีควำม
เป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำย กำรปกครอง กำรบริหำร กำรบริหำรงำน
บุคคล กำรเงินและกำรคลัง และมีอ ำนำจหน้ำที่ของตนเองโดยเฉพำะ  
 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ให้เป็นไป
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ โดยค ำนึงถึงกำรกระจำยอ ำนำจเพิ่มขึ้นให้แก่
ท้องถิ่นเป็นส ำคัญ  
 เพื่อพัฒนำกำรกระจำยอ ำนำจเพิ่มขึน้ให้แก่ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนือ่ง 
ให้มีกฎหมำยก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ ซึ่งอย่ำงน้อยตอ้ง
มีสำระส ำคญั ดังต่อไปนี ้
 (๑) กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำร
สำธำรณะระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  
 (๒) กำรจัดสรรสดัส่วนภำษีและอำกรระหว่ำงรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค ำนึงถึงภำระหน้ำท่ีของรัฐกับองค์กร 
 

 มาตรา ๒๘๔๒๘๓  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทั้งหลาย
ย่อมมอี านาจหน้าทีโ่ดยทัว่ไปในการดแูลและจดัท าบรกิาร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ และย่อมมคีวาม
เป็นอสิระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบรหิาร การ
จดับรกิารสาธารณะ การบรหิารงานบุคคล การเงนิและการคลงั 
และมอี านาจหน้าทีข่องตนเองโดยเฉพาะ โดยตอ้งค านึงถงึความ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาของจงัหวดัและประเทศเป็นสว่นรวมดว้ย 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ย่อมไดร้บัการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนใหม้คีวามเขม้แขง็ในการบรหิารงานไดโ้ดยอสิระและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ สามารถพฒันาระบบการคลงัทอ้งถิน่ใหจ้ดับรกิาร
สาธารณะไดโ้ดยครบถว้นตามอ านาจหน้าที ่จดัตัง้หรอืร่วมกนัจดัตัง้
องคก์ารเพื่อการจดัท าบรกิารสาธารณะตามอ านาจหน้าที ่เพื่อใหเ้กดิ
ความคุม้ค่าเป็นประโยชน์ และใหบ้รกิารประชาชนอย่างทัว่ถงึ 
 

 มาตรา ๒๘๓๒๑๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
อ านาจหน้าทีโ่ดยทัว่ไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระ

ในการก าหนดนโยบาย การบรหิาร การจัดบริการสาธารณะ การ

บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าทีข่อง

ตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านงึถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา

ของจงัหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 
 องค์กรบริหำรท้องถิ่นต้องมีคณะผูบ้ริหำรท้องถิ่น ผู้บรหิำร
ท้องถิ่น หรือสภำท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั้ง  แต่ในกรณีที่เป็น
องค์กรบริหำรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมำจำกควำมเห็นชอบของ
ประชำชนโดยวิธีอ่ืนก็ได้  และคณะผู้บรหิำรท้องถิน่ ผู้บริหำรท้องถิ่น 
หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น ต้องไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์  ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญตั ิ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เองเป็นส ำคญั  
 (๓) กำรจัดให้มีคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งท ำหน้ำที่ตำม (๑) และ 
(๒) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ โดยมีจ ำนวนเท่ำกัน  
 ในกรณีที่มีกำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่และกำรจัดสรรภำษีและ
อำกรตำม (๑) และ (๒) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใดแล้ว 
คณะกรรมกำรตำม (๓) จะต้องน ำเรื่องดังกล่ำวมำพิจำรณำทบทวนใหม่
ทุกระยะเวลำไม่เกินห้ำปีนับแต่วันที่มีกำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่หรือ
วันที่มีกำรจัดสรรภำษีและอำกร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมของกำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ และกำรจัดสรรภำษีและ
อำกรที่ได้กระท ำไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงกำรกระจำยอ ำนำจเพิ่มขึ้น
ให้แก่ท้องถิ่นเป็นส ำคัญ 
 กำรด ำเนินกำรตำมวรรคสี่ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใหม้กีฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ เพื่อ
ก าหนดการแบง่อ านาจและหน้าทีแ่ละจดัสรรรายไดร้ะหวา่งรัฐราชการ
สว่นกลางและราชการสว่นภูมภิาคกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และ
ระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัต ิโดยค านงึถงึการกระจายอ านาจเพิม่ขึน้ใหแ้กต่าม
ระดบัความสามารถขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละรปูแบบ  
รวมทัง้ก าหนดระบบตรวจสอบและประเมนิผล โดยมคีณะกรรมการ
ประกอบดว้ยผูแ้ทนหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ และผูท้รงคุณวฒุ ิโดยมจี านวนเท่ากนั เป็นผูด้ าเนินการ
ใหเ้ป็นส าคญัไปตามกฎหมาย 
 ใหม้กีฎหมายรายไดท้อ้งถิน่ เพื่อก าหนดอ านาจหน้าทีใ่นการ
จดัเกบ็ภาษแีละรายไดอ้ื่นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยมี
หลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมตามลกัษณะของภาษแีต่ละชนิด การจดัสรร
ทรพัยากรในภาครฐั การมรีายไดท้ีเ่พยีงพอกบัรายจ่ายตามอ านาจ
หน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ทัง้นี้ โดยค านึงถงึระดบัขัน้
การพฒันาทางเศรษฐกจิของทอ้งถิน่ สถานะทางการคลงัขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และความยัง่ยนืทางการคลงัของรฐั 
 เพื่อพัฒนาการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แกท่้องถิ่นอย่าง

ต่อเนื่อง ใหม้ีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  
 

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการ
สาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้ง
องค์การเพื่อการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 

 องค์กรบริหำรท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจดัท ำ
บริกำรสำธำรณะและสร้ำงควำมมัน่คงและเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  ย่อมมีอ ำนำจหน้ำท่ี
ของตนเองโดยเฉพำะ โดยอย่ำงนอ้ยต้องมีอ ำนำจหน้ำท่ีในด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น กำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ กำรส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำเศรษฐกิจพื้นฐำน กำรศึกษำอบรม และ
กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 องค์กรบริหำรท้องถิ่นต้องบริหำรงำนให้เป็นไปตำมหลักธรร
มำภิบำล และมีควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำย กำรบริหำร 
กำรจัดบริกำรสำธำรณะ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรคลัง โดยต้อง
ค ำนึงถึงดุลยภำพระหว่ำงควำมเป็นอิสระและกำรมีมำตรฐำน รวมทั้ง
ควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำของจังหวัด ภำค และประเทศเป็น
ส่วนรวม 
 องค์กรบริหำรท้องถิ่นต้องมีขนำดและศักยภำพที่เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัตหิน้ำท่ี เพื่อตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของประชำชนใน
ท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชนส์ูงสุด โดยสำมำรถ
จัดท ำบริกำรสำธำรณะได้ในรูปแบบท่ีหลำกหลำย สำมำรถสร้ำง
ควำมร่วมมือกับท้ังภำครัฐ องค์กรภำคเอกชน และองค์กำรเอกชน 
ได้ เพื่อให้เกิดควำมคุ้มคำ่ เป็นประโยชน์ และให้บริกำรประชำชน
อย่ำงทั่วถึง  ทั้งนี้ ตำมทีก่ฎหมำยบัญญัต ิ
 



๑๘๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๘๕  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภำท้องถิ่น
และคณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  
 สมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง  
 
 

 (๒) การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกันเองเป็นส าคัญ  
 (๓) การจัดใหม้ีคณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งท าหน้าที่ตาม 
(๑) และ (๒) ประกอบด้วยผูแ้ทนของหนว่ยราชการที่เก่ียวข้อง 
ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญตัิ โดยมีจ านวนเท่ากัน  
 ในกรณีทีม่กีารก าหนดอ านาจและหน้าทีแ่ละการจดัสรร
ภาษีและอากรตาม (๑) และ (๒)รายไดใ้หแ้ก่องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ใดแลว้ คณะกรรมการตาม (๓)วรรคสามจะตอ้งน าเรื่อง
ดงักล่าวมาพจิารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกนิหา้ปีนับแต่
วันที่มีการก าหนดอ านาจและหนา้ที่หรือวันทีม่ีการจัดสรรภาษีและ

อากร แล้วแต่กรณี เพื่อพจิารณาถงึความเหมาะสมของการ
ก าหนดอ านาจและหน้าที ่และการจดัสรรภาษีและอากรรายไดท้ีไ่ด้
กระท าไปแลว้ ทัง้นี้ ตอ้งค านึงถงึการกระจายอ านาจเพิม่ขึน้ใหแ้ก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นส าคญั 
 การด าเนินการตามวรรคส่ีหา้ เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะรฐัมนตรแีละรายงานรฐัสภาแลว้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัได ้
 มาตรา ๒๘๕๒๘๔  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งมี
สภาทอ้งถิน่และคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  

 สมาชกิสภาทอ้งถิน่ตอ้งมาจากการเลอืกตัง้  

 
 

 รัฐ รำชกำรส่วนภูมภิำค และองค์กรบริหำรท้องถิ่น ต้อง
ร่วมมือกันด ำเนินกำรตำมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรให้พัฒนำ
พื้นที่ร่วมกันและในภำรกิจอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมำย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชน  ท้ังนี้ ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ
 ใหม้ีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพื่อ

ก าหนดการแบง่อ านาจหน้าทีแ่ละจดัสรรรายไดร้ะหว่างราชการ

ส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ระหวา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้วยกันเอง โดยค านงึถึงการ
กระจายอ านาจเพิม่ขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละรปูแบบ  รวมทั้งก าหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล 

โดยมีคณะกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้ง 

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวฒุิ โดยมีจ านวน

เท่ากัน เป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ใน

การจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี

หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรร

ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี ้โดยค านึงถึงระดับขั้น

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 
 ในกรณีที่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และการจัดสรร

รายไดใ้หแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว คณะกรรมการ

ตามวรรคสามจะต้องน าเรื่องดังกล่าวมาพจิารณาทบทวนใหมท่กุ

ระยะเวลาไม่เกินห้าปี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ



๑๘๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นให้มำจำกกำร
เลือกตั้งโดยตรงของประชำชน หรือมำจำกควำมเห็นชอบของสภำ
ท้องถิ่น  
 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและคณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน ให้ใช้วิธีออก
เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ   
 สมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผูบ้ริหำรท้องถิ่น หรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ป ี 
 คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นจะเป็นข้ำรำชกำรซึ่ง
มีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำน
ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือของรำชกำรส่วนท้องถิ่น มิได ้ 
 คุณสมบัติของผู้มสีิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผูบ้ริหำร
ท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญตั ิ
 ในกรณีที่มีกำรยุบสภำท้องถิ่น หรอืในกรณีที่สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะตำมมำตรำ ๒๘๖ และต้องมีกำร
แต่งตั้งคณะผู้บรหิำรท้องถิ่นหรือผูบ้ริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว มิให้
น ำบทบัญญัติวรรคสอง วรรคสำม และวรรคหก มำใช้บังคับ ท้ังนี ้
ตำมที่กฎหมำยบัญญัต ิ

 คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ใหม้าจากการ
เลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน หรอืมาจากความเหน็ชอบของสภา
ทอ้งถิน่  

 การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่
หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน 

ใหใ้ชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

 สมาชกิสภาทอ้งถิน่ คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่  

 คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่จะเป็นขา้ราชการ
ซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า พนกังานหรอืลูกจา้งของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการสว่น
ทอ้งถิน่ และจะมผีลประโยชน์ขดักนักบัการด ารงต าแหน่งตามที่
กฎหมายบญัญตัมิไิด ้ 

 คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และผูม้สีทิธสิมคัรรบั
เลอืกตัง้ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่ คณะ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ 

 ในกรณีทีม่ีการยบุสภาท้องถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภา

คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ้งพน้จากต าแหน่งทัง้คณะตามมาตรา 
๒๘๖ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่พน้จากต าแหน่งและจ าเป็นตอ้งมกีาร
แต่งตัง้คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่เป็นการชัว่คราว 

มใิหน้ าบทบญัญตัวิรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก มาใชบ้งัคบั 
ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 

ก าหนดอ านาจหน้าที ่และการจัดสรรรายไดท้ี่ได้กระท าไปแลว้ 
ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 การด าเนินการตามวรรคห้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลบงัคับได ้
 มาตรา ๒๘๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภา

ท้องถิ่นและคณะผู้บรหิารท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น  

 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง  

 คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่นให้มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของ

สภาท้องถิ่น  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นทีม่าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

ใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

 สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บรหิาร

ท้องถิ่น มวีาระการด ารงต าแหนง่คราวละส่ีปี  

 คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการ

ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย

ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะมีผลประโยชน์ขัดกันกับการด ารงต าแหน่งตามที่

กฎหมายบัญญัติมิได ้ 

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรบั

เลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวธิีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ 

 



๑๘๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 การจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษทีม่ี
โครงสรา้งการบรหิารทีแ่ตกต่างจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรานี้ ให้
กระท าไดต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ แต่คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอื
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ้งมาจากการเลอืกตัง้ 
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ 
และมาตรา ๒๖๘ มาใชบ้งัคบักบัสมาชกิสภาทอ้งถิน่ คณะ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี ดว้ยโดย
อนุโลม 

ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บรหิารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

บัญญัต ิ 

 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นตอ้งพ้นจากต าแหนง่ทั้ง

คณะ หรือผู้บรหิารท้องถิ่นพ้นจากต าแหนง่และจ าเป็นต้องมีการ

แต่งตั้งคณะผู้บรหิารท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการ

ชั่วคราว มิให้น าบทบญัญัตวิรรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ 

ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มี

โครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้

กระท าได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 

 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ 

และมาตรา ๒๖๘ มาใช้บังคบักับสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด้วยโดย

อนุโลม 
 มาตรา ๒๘๔ วรรคสาม  เพื่อพัฒนำกำรกระจำยอ ำนำจเพิ่มขึ้น
ให้แก่ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง ให้มีกฎหมำยก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีสำระส ำคญั ดังต่อไปนี ้
 (๑) กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำร
สำธำรณะระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  
 (๒) กำรจัดสรรสดัส่วนภำษีและอำกรระหว่ำงรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค ำนึงถึงภำระหน้ำท่ีของรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เองเป็นส ำคญั  

 มาตรา ๒๘๔๒๘๓ วรรคสามและวรรคส่ี  ใหม้กีฎหมาย
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ เพื่อก าหนดการแบ่งอ านาจ
และหน้าทีแ่ละจดัสรรรายไดร้ะหว่างรัฐราชการสว่นกลางและราชการ
สว่นภูมภิาคกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และระหว่างองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัิ โดย
ค านึงถงึการกระจายอ านาจเพิม่ขึน้ใหแ้กต่ามระดบัความสามารถของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละรปูแบบ  รวมทัง้ก าหนดระบบ
ตรวจสอบและประเมนิผล โดยมคีณะกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทน
หน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และ

 มาตรา ๒๘๓ วรรคสามและวรรคสี่๒๑๓  ให้มกีฎหมาย
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพื่อก าหนดการแบ่ง

อ านาจหน้าทีแ่ละจัดสรรรายไดร้ะหว่างราชการส่วนกลางและราชการ

ส่วนภูมภิาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจ
เพิ่มขึน้ตามระดบัความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละ

รูปแบบ  รวมทั้งก าหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะ 

กรรมการประกอบด้วยผูแ้ทนหนว่ยราชการที่เกีย่วข้อง ผู้แทนองค์กร 

 



๑๘๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๓) กำรจัดให้มีคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งท ำหน้ำที่ตำม (๑) และ 
(๒) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ โดยมีจ ำนวนเท่ำกัน  
 

ผูท้รงคุณวุฒ ิโดยมจี านวนเท่ากนั เป็นผูด้ าเนินการใหเ้ป็นส าคัญไป
ตามกฎหมาย 
 ใหม้กีฎหมายรายไดท้อ้งถิน่ เพื่อก าหนดอ านาจหน้าทีใ่นการ
จดัเกบ็ภาษแีละรายไดอ้ื่นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยมี
หลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมตามลกัษณะของภาษแีต่ละชนิด การจดัสรร
ทรพัยากรในภาครฐั การมรีายไดท้ีเ่พยีงพอกบัรายจ่ายตามอ านาจ
หน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ทัง้นี้ โดยค านึงถงึระดบัขัน้
การพฒันาทางเศรษฐกจิของทอ้งถิน่ สถานะทางการคลงัขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และความยัง่ยนืทางการคลงัของรฐั 

ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวนเท่ากัน เป็น

ผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ

จัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี

หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรร

ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงระดับขั้น

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 
 เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหมวดนี้ ให้มี
กฎหมำยท้องถิ่น โดยต้องให้มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เพิ่มขึ้น มี
หน่วยงำนรับผดิชอบกำรกระจำยอ ำนำจที่เป็นเอกภำพและสำมำรถ
ด ำเนินกำรให้กำรกระจำยอ ำนำจเป็นผลส ำเร็จ มีกำรจัดสรรภำษีและ
รำยได้ระหว่ำงรัฐกับองค์กรบรหิำรท้องถิ่นที่เหมำะสมกับอ ำนำจ
หน้ำท่ีขององค์กรบริหำรท้องถิ่นแต่ละประเภท  และมรีะบบ
ตรวจสอบและประเมินผลกำรกระจำยอ ำนำจ 

  มาตรา ๒๘๒  การก ากบัดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้ง
ท าเท่าทีจ่ าเป็นและมหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีช่ดัเจน
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัรปูแบบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิโดยตอ้งเป็นไปเพื่อการคุม้ครองประโยชน์
ของประชาชนในทอ้งถิน่หรอืประโยชน์ของประเทศเป็นสว่นรวม และจะ
กระทบถงึสาระส าคญัแหง่หลกัการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ หรอืนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายบญัญตัไิวม้ไิด ้

 
 

 มาตรา ๒๘๒๒๑๔  กำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนบริหำร
ท้องถิ่นต้องกระท ำตำมกฎหมำย เท่ำท่ีจ ำเป็น และมหีลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงือ่นไขที่ชดัเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิโดยต้อง
เป็นไปเพื่อกำรคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และเป็นหลักประกันให้แก่
ประชำชนจำกกำรใช้อ ำนำจขององค์กรบริหำรท้องถิ่น เหมำะสมกับ
รูปแบบขององค์กรบริหำรท้องถิ่น และจะกระทบถงึสาระส าคญัแห่ง
กับหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในควำมเป็น



๑๙๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในการก ากบัดแูลตามวรรคหนึ่ง ใหม้กีารก าหนดมาตรฐาน
กลางเพื่อเป็นแนวทางใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เลอืกไปปฏบิตัิ
ไดเ้อง โดยค านึงถงึความเหมาะสมและความแตกต่างในระดบัของการ
พฒันาและประสทิธภิาพในการบรหิารขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการ
ตดัสนิใจด าเนินงานตามความตอ้งการขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ รวมทัง้จดัใหม้กีลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดย
ประชาชนเป็นหลกั 

อิสระขององค์กรบริหำรท้องถิ่นหรอืนอกเหนือจากมิได้  ท้ังนี้ ตำมที่
กฎหมำยบญัญตัิไวม้ิได ้
 ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการก าหนดมาตรฐาน

กลางเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติ

ได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของ

การพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการ

ตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดย

ประชาชนเป็นหลัก 
 ในกำรก ำกับดูแลตำมวรรคหนึ่ง รฐัอำจด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้
 (๑) ก ำหนดมำตรฐำนกลำงให้องค์กรบริหำรท้องถิ่นปฏิบัติและ
ติดตำมตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนน้ัน  
 (๒) ท ำสัญญำแผนระหว่ำงรัฐ รำชกำรส่วนภมูิภำค และ
องค์กรบริหำรท้องถิ่น  
 (๓) ส่งเรื่องให้ศำลปกครองพิจำรณำวินิจฉัยว่ำกฎ ค ำสั่ง มติ 
หรือกำรกระท ำใด ของผู้บริหำรทอ้งถิ่น สภำท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญูหรือกฎหมำย 
 (๔) กำรอื่นตำมที่กฎหมำยบญัญตัิ 

 มาตรา ๒๘๖  รำษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมำ
ลงคะแนนเสียง เห็นว่ำสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นผู้ใด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไป ให้
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรทอ้งถิ่นผู้นั้นพ้นจำกต ำแหน่ง ท้ังนี้ 
ตำมที่กฎหมำยบัญญัต ิ 

 มาตรา ๒๘๖๒๘๕  ราษฎรประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใดมจี านวนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เหน็ว่าสมาชกิสภา
ทอ้งถิน่ คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ผูใ้ดขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ใหม้สีทิธิ
ลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิน่ คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่

 มาตรา ๒๘๕๒๑๕  ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บรหิาร

ท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้นไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ใหม้ีสิทธิลงคะแนนเสียงถอด

ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ริหารท้องถิ่นหรือผู้บรหิาร

ท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง ทัง้นี้ จ านวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ 



๑๙๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 กำรลงคะแนนเสียงตำมวรรคหนึ่งต้องมีผู้มสีิทธิเลือกตั้งมำ
ลงคะแนนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๘๗  รำษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้ำช่ือร้องขอต่อประธำนสภำ
ท้องถิ่นเพื่อให้สภำท้องถิ่นพิจำรณำออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได ้ 
 ค ำร้องขอตำมวรรคหนึ่งต้องจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอ
มำด้วย  
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำช่ือรวมทั้งกำรตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตำมที่กฎหมำยบัญญัต ิ

หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ผูน้ัน้พน้จากต าแหน่ง ทัง้นี้ จ านวนผูม้สีทิธิ
เขา้ชื่อ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเขา้ชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และ
การลงคะแนนเสยีง ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 
 การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึง่ต้องมผีู้มีสิทธิเลือกตั้งมา

ลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทั้งหมด 
 มาตรา ๒๘๗๒๘๖  ราษฎรประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใดมจี านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมสีทิธิ
เขา้ชื่อรอ้งขอต่อประธานสภาทอ้งถิน่เพื่อใหส้ภาทอ้งถิน่พจิารณา
ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ได ้ 

 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าร่างข้อบญัญตัิท้องถิ่น

เสนอมาด้วย  

 จ านวนผูม้สีทิธเิขา้ชื่อ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเขา้ชื่อ รวมทัง้
การตรวจสอบรายชื่อ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๒๘๗  ประชาชนในทอ้งถิน่มสีทิธมิสีว่นร่วมใน
การบรหิารกจิการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งจดัใหม้วีธิกีารทีใ่หป้ระชาชนมสีว่นร่วม
ดงักล่าวไดด้ว้ย 

 ในกรณีทีก่ารกระท าขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะมี
ผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถิน่ใน
สาระส าคญั  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งแจง้ขอ้มลู
รายละเอยีดใหป้ระชาชนทราบกอ่นกระท าการเป็นเวลาพอสมควร 
และในกรณีทีเ่หน็สมควรหรอืไดร้บัการรอ้งขอจากประชาชนผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตอ้งจดัใหม้กีารรบัฟัง

หลักเกณฑ์และวธิีการเข้าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการ

ลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิ 

 ประชำชนหรือชุมชนย่อมมสีิทธิมสี่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรบริหำรทอ้งถิ่น ในกำรก ำหนดรูปแบบขององค์กรบริหำร
ท้องถิ่น กำรเปลี่ยนแปลงเขตกำรปกครองท้องถิ่น กำรบริหำรงำน
ท้องถิ่น กำรออกเสียงประชำมตริะดับท้องถิ่น กำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำน กำรถอดถอน คณะผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น 
หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือกำรเสนอข้อบัญญัติท้องถิน่  ทั้งนี้ 
ตำมที่กฎหมำยบัญญัต ิ
 องค์กรบริหำรท้องถิ่นมีหน้ำที่ต้องส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน โดยอย่ำงน้อยต้องเปดิเผยข้อมูลข่ำวสำร รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน และรำยงำนงบกำรเงินและสถำนกำรณ์กำรคลังท้องถิ่น
ให้ประชำชนทรำบ ส่งเสริมสมัชชำพลเมือง รวมทั้งต้องจัดให้
ประชำชนมีส่วนร่วมตดัสินใจในกำรด ำเนินงำนท่ีมผีลกระทบต่อ
ประชำชน  ท้ังนี้ ตำมที่กฎหมำยบญัญัติ 
 เพื่อประโยชน์ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมมำตรำนี้ 
พลเมืองอำจรวมกันเป็นสมัชชำพลเมืองซึ่งประกอบด้วยสมำชิกที่มำ
จำกองคป์ระกอบท่ีหลำกหลำยจำกพลเมืองในท้องถิ่น และมีควำม
เหมำะสมกับภูมสิังคมของแต่ละพืน้ท่ี มีภำรกิจในกำรร่วมกับองค์กร
บริหำรท้องถิ่นในกำรด ำเนินกำรตำมที่บัญญตัิไว้ในมำตรำนี ้
 องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม ท่ีมำ วำระกำร
ด ำรงต ำแหน่ง ภำรกิจของสมัชชำพลเมือง และกำรอื่นท่ีจ ำเป็น ให้
เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๘๖  ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชือ่ร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น

เพื่อให้สภาท้องถิ่นพจิารณาออกข้อบัญญตัิท้องถิ่นได ้ 



๑๙๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ความคดิเหน็ก่อนการกระท านัน้ หรอือาจจดัใหป้ระชาชนออก
เสยีงประชามตเิพื่อตดัสนิใจกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งรายงานการด าเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องการจดัท างบประมาณ การใชจ้่าย และผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพื่อใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการตรวจสอบ
และก ากบัการบรหิารจดัการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

 ในการจดัท างบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ตามวรรคสาม ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 จ านวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้ง

การตรวจสอบรายชื่อ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๘๗  ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธมิีส่วนร่วมใน

การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดใหม้วีิธีการทีใ่ห้ประชาชนมีส่วนร่วม

ดังกล่าวได้ด้วย 

 ในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี

ผลกระทบต่อชวีิตความเป็นอยูข่องประชาชนในท้องถิ่นใน

สาระส าคัญ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจง้ข้อมูล

รายละเอียดให้ประชาชนทราบกอ่นกระท าการเป็นเวลา

พอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจาก

ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจดั

ใหม้ีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระท าน้ัน หรืออาจจัดให้

ประชาชนออกเสียงประชามติเพือ่ตัดสินใจก็ได ้ ทั้งนี ้ตามที่

กฎหมายบัญญัต ิ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงาน

ต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใชจ้่าย และผล

การด าเนินงานในรอบป ีเพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

 ในการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามวรรคสาม ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใชบ้ังคบั

โดยอนุโลม 
 



๑๙๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

   มาตรา ๒๑๖  กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรบริหำร
ท้องถิ่นต้องเป็นไปตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นขององค์กร
บริหำรท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ โดยต้องด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้
 (๑) ให้บุคลำกรขององค์กรบรหิำรท้องถิ่นมีสถำนะเป็น
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้ำงส่วนท้องถิ่น และสำมำรถย้ำยหรือ
สับเปลี่ยนสังกัดระหว่ำงองค์กรบรหิำรท้องถิ่นรูปแบบต่ำงกันได้ 
 (๒) ให้มีองค์กรกลำงบริหำรงำนบคุคลขององค์กรบริหำร
ท้องถิ่นทุกรูปแบบ ในระดับชำติและระดับจังหวัด ร่วมกันเป็นองค์กร
เดียว โดยมีองค์ประกอบสี่ฝำ่ย ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กำรบริหำรท้องถิ่น ผู้แทนข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ ำนวนเท่ำกัน  ท้ังนี้ ตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ  ส่วนองค์กรบริหำรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอำจมีองค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลเป็นกำรเฉพำะได้ตำมที่กฎหมำยบญัญตั ิ
 (๓) ให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นโดยระบบคณุธรรมในแตล่ะจังหวัด ท้ังนี้ ตำมที่กฎหมำย
บัญญัต ิ

 มาตรา ๒๘๘  กำรแต่งตั้งและกำรให้พนักงำนและลูกจ้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่ง ต้องเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรและควำมเหมำะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ   
 คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ โดยมีจ ำนวนเท่ำกัน  
 

 มาตรา ๒๘๘  การแต่งตัง้และการใหพ้นักงานขา้ราชการและ
ลกูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พน้จากต าแหน่ง ตอ้งเป็นไป
ตามความต้องการและความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละ
ทอ้งถิน่ โดยการบรหิารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ตอ้งมมีาตรฐานสอดคลอ้งกนั และอาจไดร้บัการพฒันาร่วมกนัหรอื
สบัเปลีย่นบุคลากรระหว่างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยกนัได ้
รวมทัง้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ซึง่เป็นองคก์รกลางบรหิารงานบุคคลทอ้งถิน่
ก่อน ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 

ตัดออกท้ังมำตรำ 



๑๙๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 กำรโยกย้ำย กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรเลื่อนเงินเดือน และกำร
ลงโทษพนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตำมที่กฎหมำยบัญญัต ิ

 ในการบรหิารงานบุคคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ตอ้งมอีงคก์รพทิกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ เพื่อ
สรา้งระบบคุม้ครองคุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงานบุคคล  

ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 คณะกรรมการพนักงานขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ตามวรรค
หนึ่งจะตอ้งประกอบดว้ย ผูแ้ทนของหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูแ้ทนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูแ้ทนขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่และผูท้รงคุณวฒุซิึ่งมีคณุสมบัติ โดยมจี านวนเท่ากนั ทัง้นี้ 
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิโดยมีจ านวนเท่ากัน  

 การโยกยา้ย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงนิเดอืน และการ
ลงโทษพนักงานขา้ราชการและลูกจา้งขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๒๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้ำที่
บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภมูิปัญญำท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอนั
ดีของท้องถิ่น  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมสีิทธิที่จะจัดกำรศึกษำอบรม
และกำรฝึกอำชีพตำมควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรภำยในท้องถิ่น
นั้น และเข้ำไปมสี่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่
ขัดต่อมำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๘๑ ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบญัญัต ิ 
 กำรจัดกำรศึกษำอบรมภำยในท้องถิ่นตำมวรรคสอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค ำนึงถึงกำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 

 มาตรา ๒๘๙  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ย่อมมอี านาจ
หน้าทีบ่ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ หรือ
และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่  

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ย่อมมสีทิธทิีจ่ะจดัการศกึษา
อบรม และการฝึกอาชพีตามความเหมาะสมและความตอ้งการ
ภายในทอ้งถิน่นัน้ และเขา้ไปมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษาอบรม
ของรฐั แตต่้องไม่ขัดต่อมาตรา ๔๓ โดยค านึงถงึความสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานและมาตรา ๘๑ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติระบบ
การศกึษาของชาต ิ
 การจดัการศกึษาอบรมภายในทอ้งถิน่ตามวรรคสอง องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งค านึงถงึการบ ารุงรกัษาศลิปะ จารตี
ประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ดว้ย 

ตัดออกท้ังมำตรำ 



๑๙๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๙๐  เพื่อส่งเสรมิและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมอี ำนำจหน้ำท่ีตำมที่กฎหมำยบญัญตัิ 
 กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้อยต้องมีสำระส ำคญัดังต่อไปนี ้ 
 (๑) กำรจดักำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที ่ 
 (๒) กำรเข้ำไปมีส่วนในกำรบ ำรุงรกัษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี เฉพำะในกรณีที่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชนในพ้ืนท่ีของตน  
 (๓) กำรมสี่วนร่วมในกำรพิจำรณำเพือ่ริเริม่โครงกำรหรือกิจกรรมใด
นอกเขตพื้นที่ซึ่งอำจมผีลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือสขุภำพอนำมัย
ของประชำชนในพื้นที ่

 มาตรา ๒๙๐  เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ย่อมมอี านาจหน้าทีส่ง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยตอ้งมสีาระส าคญั
ดงัต่อไปนี้  
 (๑) การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่ในเขตพืน้ที ่ 
 (๒) การเขา้ไปมสีว่นรว่มในการบ ารุงรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่นอกเขตพืน้ที ่เฉพาะใน
กรณีทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด ารงชวีติของประชาชนในพืน้ทีข่อง
ตน  
 (๓) การมสีว่นร่วมในการพจิารณาเพื่อรเิริม่โครงการหรอื
กจิกรรมใดนอกเขตพืน้ทีซ่ึง่อาจมผีลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
หรอืสขุภาพอนามยัของประชาชนในพืน้ที ่
 (๔) การมสีว่นร่วมของชมุชนทอ้งถิน่ 

ตัดออกท้ังมำตรำ 

 



๑๙๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

  ภาค ๓ 
หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

หมวด ๘ 
ศาล 

หมวด ๘๑๐ 
ศาล 

หมวด ๑๐๑ 
ศาลและกระบวนการยุติธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

   มาตรา ๒๑๗  หลักนิติธรรมอันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญใน
ระบอบประชาธิปไตย อย่างน้อยมีหลักการพื้นฐานส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ความสูงสดุของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหนืออ าเภอใจ
ของบุคคล และการเคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งโดยรัฐและ
ประชาชน 
 (๒) การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค 
 (๓) การแบ่งแยกการใช้อ านาจ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
และการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
 (๔) นิติกระบวน ซึ่งอย่างน้อยต้องไม่บังคับใช้รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษทางอาญาแก่บุคคล ให้บุคคลมสีิทธิในการ
ปกป้องตนเองเมื่อสิทธิหรือเสรภีาพถูกกระทบ ไม่บังคับให้บุคคลต้อง
ให้ถ้อยค าซึ่งท าให้ต้องรับผิดทางอาญา ไม่ท าให้บุคคลต้องถูกด าเนิน
คดีอาญาในการกระท าความผดิเดยีวกันมากกว่าหน่ึงครั้ง และมี
ข้อก าหนดให้สันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บรสิุทธ์ิอยู่จนกว่าจะมีค า
พิพากษาว่ากระท าผดิ 
 (๕) ความเป็นอิสระของศาล และความสุจริตเที่ยงธรรมของ
กระบวนการยตุิธรรม 
 



๑๙๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

   มาตรา ๒๑๘  กระบวนการยุติธรรมต้องเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามรัฐธรรมนญูและกฎหมาย มีความเป็นธรรม มีมาตรฐานท่ีชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีขั้นตอนการด าเนินกระบวนพิจารณาที่
เหมาะสมกับประเภทคดี มีประสทิธิภาพ ไม่ล่าช้าโดยไม่มเีหตุอัน
สมควร และเสียค่าใช้จ่ายน้อย 
 การด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งของคู่ความและของ
ศาลไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันในการพิจารณาพิพากษาคด ี 
และต้องเปดิเผยให้ทราบเป็นการทั่วไป 
 คู่ความ คู่กรณี และทนายความ มหีน้าท่ีร่วมมือกับศาลเพื่อให้
การพิจารณาพิพากษาคดเีป็นไปโดยไมล่่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ถ้ามีการใช้สิทธิโดยไมสุ่จริตย่อมตอ้งรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 ค าพิพากษา ค าวินิจััย และค าสั่ง ต้องแสดงเหตผุลประกอบ 
การวินิจััยหรือการมีค าสั่ง ต้องอ่านโดยเปดิเผย รวมทั้งต้องใหผู้ม้ี
ส่วนไดเ้สียสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  และถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประโยชนส์าธารณะต้องให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงไดด้้วย 

 มาตรา ๒๓๓  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของ
ศาลซึ่งต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระ
ปรมาภไิธยพระมหากษตัริย ์ 
 มาตรา ๒๔๙  ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูและกฎหมาย  
 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาและตลุาการไม่
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
 การจ่ายส านวนคดีใหผู้้พิพากษาและตลุาการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 

 มาตรา ๒๓๓๑๙๗  การพจิารณาพพิากษาอรรถคดเีป็น
อ านาจของศาลซึง่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปโดยยุตธิรรม ตาม
รฐัธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรยิ ์ 

 ผูพ้พิากษาและตุลาการมอีสิระในการพจิารณาพพิากษา
อรรถคดใีหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง รวดเรว็ และเป็นธรรม ตาม
รฐัธรรมนูญและกฎหมาย 

 การโยกยา้ยผูพ้พิากษาและตุลาการโดยไม่ไดร้บัความ
ยนิยอมจากผูพ้พิากษาและตุลาการนัน้ จะกระท ามไิด ้ เวน้แต่เป็น
การโยกยา้ยตามวาระตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิเป็นการเลื่อน

 มาตรา ๑๙๗๒๑๙  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็น
อ านาจของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยยตุิธรรมตามหลัก 
นิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญตามและกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษตัริย์  
 ผู้พิพากษาและตุลาการมีอสิระในการพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็วปราศจากอคติทั้งปวง และเป็น
ธรรม ตามรัฐธรรมนญูต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และกฎหมาย
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับประเภทคดีที่ต้องพิจารณาพิพากษา 
 



๑๙๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 การเรยีกคืนส านวนคดีหรือการโอนส านวนคดี จะกระท ามไิด้ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคด ี 
 การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตาม
วาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่
อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา  
 มาตรา ๒๕๐  ผู้พิพากษาและตลุาการจะเป็นข้าราชการ
การเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมไิด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งใหส้งูขึน้ เป็นกรณีทีอ่ยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวนิยั
หรอืตกเป็นจ าเลยในคดอีาญา เป็นกรณีทีก่ระทบกระเทอืนต่อ
ความยตุธิรรมในการพจิารณาพพิากษาคด ีหรอืมเีหตุสดุวสิยัหรอื
เหตุจ าเป็นอื่นอนัไม่อาจกา้วล่วงได ้ ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 ผูพ้พิากษาและตุลาการจะเป็นขา้ราชการการเมอืงหรอืผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงมไิด ้

 มาตรา ๒๔๙ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เปน็ไปตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย  

 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดขีองผู้พิพากษาและตุลา

การไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามล าดับชั้น  

 การจ่ายส านวนคดีให้ผู้พพิากษาและตุลาการ ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัต ิ

 การเรียกคืนส านวนคดีหรือการโอนส านวนคดี จะกระท า

มิได ้เว้นแต่เป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุตธิรรมใน

การพิจารณาพิพากษาอรรถคด ี 

 การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระท ามิได ้เว้นแต่เปน็

การโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเล่ือน

ต าแหนง่ให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินยั 

หรือตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา  

 มาตรา ๒๕๐ ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการ

การเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมไิด ้
 

 การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระท ามไิด ้ เว้นแต่

เป็นการโยกย้ายตามวาระตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิเป็นการเล่ือน

ต าแหนง่ให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทาง

วินัยหรือตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที่กระทบกระเทือน

ต่อความยุตธิรรมในการพิจารณาพิพากษาคด ีหรือมีเหตุสุดวิสัย

หรือเหตจุ าเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้  ทั้งนี ้ตามที่กฎหมาย

บัญญัต ิ
 ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง มิได ้
 เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ จะน า
ระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับมิได้ เมื่อมีการเพิ่มเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนให้ปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของ
ผู้พิพากษาหรือตลุาการขึ้นเป็นไปตามสดัส่วน 
 การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการเลื่อน
ต าแหน่ง ผู้พิพากษาและตุลาการ ต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระ  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 วินัยและการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาและตลุาการโดย
องค์กรบริหารงานบุคคลของศาลตอ้งมีหลักประกันในการใช้สิทธิ
อุทธรณ์โดยตรงไปยังศาลช้ันสูงสุดที่ผู้พิพากษาหรือตลุาการนั้นสังกัด
อยู่  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๐๒  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบ

แทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตั ิ



๑๙๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๕๓  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ทั้งนี้ จะน าระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนมาใช้บังคับ มิได้  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม 
 
 
 มาตรา ๒๗๓  การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาล
ยุติธรรมพ้นจากต าแหน่ง ต้องได้รบัความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมก่อน แล้วจึงน าความกราบบังคมทูล  
 การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้พิพากษา
ในศาลยุติธรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม ในการนี้ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นช้ันศาลละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา 

 มาตรา ๒๕๓๒๐๒  เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของผูพ้พิากษาและตุลาการ ใหเ้ป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิทัง้นี้ จะน าระบบบญัชเีงนิเดอืนหรอืเงนิประจ า
ต าแหน่งของขา้ราชการพลเรอืนมาใชบ้งัคบัมไิด ้ 

 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหน้ าความในวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบักบั
กรรมการการเลอืกตัง้ ผูต้รวจการแผ่นดนิของรัฐสภา กรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิและกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ ดว้ยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๗๓๒๒๐ การแต่งตัง้และการใหผู้พ้พิากษาในศาล
ยุตธิรรมพน้จากต าแหน่ง ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุตธิรรมก่อน แลว้จงึน าความกราบบงัคมทลู  
 การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงนิเดอืน และการลงโทษผู้
พพิากษาในศาลยุตธิรรม ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะ 
กรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม ในการนี้ใหค้ณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุตธิรรมแต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึน้ชัน้ศาลละหนึ่งคณะ เพือ่
เสนอความคดิเหน็ในเรื่องดงักลา่วเพื่อประกอบการพจิารณา 
 การใหค้วามเหน็ชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตอ้งค านึงถงึความรูค้วามสามารถและ
พฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบุคคลดงักล่าวดว้ย เป็นส าคญั 

ทั้งนี้ จะน าระบบบญัชีเงินเดือนหรอืเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ

พลเรือนมาใช้บังคบัมไิด ้ 

 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๒๐ การแตง่ตั้งและการใหผู้้พิพากษาในศาลยุตธิรรม

พ้นจากต าแหนง่ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ

ศาลยุตธิรรมก่อน แล้วจึงน าความกราบบงัคมทูล  

 การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษ 

ผู้พิพากษาในศาลยุตธิรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะ 

กรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม ในการนี้ให้คณะกรรมการตุลา

การศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ 

เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่องดงักล่าวเพื่อประกอบการพจิารณา 

 การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถและ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย เป็นส าคัญ 

   มาตรา ๒๒๐  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
กระบวนการยตุิธรรม ต้องเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ปราศจากอคติทั้ง
ปวง ตามหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 
 ในกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานของรฐัซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายเห็นว่ากฎหมายหรือกฎใดก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมต่อ
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ประชาชนหรือไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๗  ให้ศาลหรือหน่วยงานของ
รัฐดังกล่าวส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

 มาตรา ๒๓๔  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนได้ก็แต่โดย
พระราชบัญญัต ิ 
 การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพพิากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดี
ที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเัพาะแทนศาลที่มีอยูต่ามกฎหมาย
ส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระท ามไิด ้ 
 มาตรา ๒๓๕  การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้
แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเัพาะ จะกระท ามิได ้

 มาตรา ๒๓๔๑๙๘  บรรดาศาลทัง้หลายจะตัง้ขึน้ไดก้แ็ต่
โดยพระราชบญัญตั ิ 

 การตัง้ศาลขึน้ใหม่เพื่อพจิารณาพพิากษาคดใีดคดหีนึ่ง
หรอืคดทีีม่ขีอ้หาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลทีม่อียูต่าม
กฎหมายส าหรบัพจิารณาพพิากษาคดนีัน้ จะกระท ามไิด ้ 

 การบญัญตักิฎหมายใหม้ผีลเป็นการเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ข
เพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยธรรมนูญศาลหรอืวธิพีจิารณาเพื่อใชแ้ก่
คดใีดคดหีนึ่งโดยเฉพาะ จะกระท ามไิด ้

 มาตรา ๒๓๕ การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการ

เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธี

พิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระท ามิได ้

 มาตรา ๑๙๘๒๒๑  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดย
พระราชบัญญัต ิ โดยให้จัดตั้งศาลอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย 
 การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพพิากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดี
ที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเัพาะแทนศาลที่มีอยูต่ามกฎหมาย
ส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระท ามไิด้ 
 การบัญญตัิกฎหมายให้มผีลเป็นการเปลีย่นแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเตมิกฎหมายว่าด้วยธรรมนญูศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใด
คดีหนึ่งโดยเัพาะ จะกระท ามไิด ้

 มาตรา ๒๔๘  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้พิจารณาวินิจััย 
ช้ีขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็น
ประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิ
อื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นกรรมการ  
 หลักเกณฑ์การเสนอปญัหาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๒๔๘๑๙๙  ในกรณีทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรอืศาลอื่น ให้
พจิารณาวนิิจฉยัชีข้าดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึง่ประกอบดว้ย
ประธานศาลฎกีาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสงูสุด ประธาน
ศาลอื่น และผูท้รงคุณวุฒอิื่นอกีไม่เกนิสีค่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
เป็นกรรมการ  
 หลกัเกณฑก์ารเสนอปัญหาตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๑๙๙๒๒๒  ในกรณีที่มีปญัหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้
พิจารณาวินิจััยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธาน
ศาลอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องวินิจััยช้ีขาด และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น
อีกทางนิติศาสตร์อย่างน้อยสามคนแต่ไมเ่กินส่ีห้าคนเป็นกรรมการ  
โดยให้หน่วยธรุการของคณะกรรมการมาจากหน่วยธุรการของศาล
ยุติธรรมและศาลปกครองสลับกันท าหน้าที่คราวละหนึ่งปี  ทั้งนี ้
ตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นกรรมการ 
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 ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงเลอืกผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่งเป็นประธานกรรมการเป็นรายคดีที่มีปัญหาต้องพิจารณาวินิจััย 
 หลักเกณฑ์การเสนอปญัหาและการวินิจััยปัญหาตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๒๕๑  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและ 
ตุลาการ และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่ง
เพราะความตาย  
 การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนอ านาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้น 

 มาตรา ๒๕๑๒๐๐  พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ผูพ้พิากษา
และตุลาการ และทรงใหพ้น้จากต าแหน่ง เวน้แต่กรณีทีพ่น้จาก
ต าแหน่งเพราะความตาย  

 การแต่งตัง้และการใหผู้พ้พิากษาและตุลาการในศาลอื่น
นอกจากศาลรฐัธรรมนูญ ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร 
พน้จากต าแหน่ง ตลอดจนอ านาจพพิากษาคดแีละวธิพีจิารณาของ
ศาลดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้ศาลนัน้ 

 มาตรา ๒๐๐๒๒๓  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษา
และตลุาการ และทรงให้พ้นจากต าแหน่งหนึ่งเพื่อไปด ารงต าแหน่ง
อื่น  เว้นแต่เป็นกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่นตามกฎหมาย
หรือเพราะความตาย ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
 การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาและตุลาการในศาลอื่น

นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร 

พ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนอ านาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของ

ศาลดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้น 
 มาตรา ๒๕๒  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้อง
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี ้ 
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ใน
พระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สจุริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้ง
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายทุกประการ” 

 มาตรา ๒๕๒๒๐๑  ก่อนเขา้รบัหน้าที ่ผูพ้พิากษาและ 
ตุลาการตอ้งถวายสตัยป์ฏญิาณต่อพระมหากษตัรยิด์ว้ยถอ้ยค า
ดงัต่อไปนี้  
 “ขา้พระพุทธเจา้ (ชื่อผูป้ฏญิาณ) ขอถวายสตัยป์ฏญิาณว่า 
ขา้พระพุทธเจา้จะจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิ ์และจะปฏบิตัหิน้าที่
ในพระปรมาภไิธยดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โดยปราศจากอคตทิัง้ปวง 
เพื่อใหเ้กดิความยุตธิรรมแก่ประชาชน และความสงบสขุแห่ง
ราชอาณาจกัร ทัง้จะรกัษาไวแ้ละปฏบิตัติามซึง่การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

 มาตรา ๒๐๑๒๒๔  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตลุาการ
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี ้
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดตี่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ี
ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ โดยปราศจากอคติทั้งปวง 
เพื่อให้เกิดความยตุิธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่ง
ราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 
 พระมหากษตัริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายสตัย์
ปฏิญาณตามวรรคหนึ่งต่อพระรัชทายาทหรือผู้แทนพระองค์ก็ได ้

 มาตรา ๒๗๔  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี ้ 

 มาตรา ๒๗๔๒๒๑  คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม
ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี้  

 มาตรา ๒๒๑๒๒๕  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้คณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กร



๒๐๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแตล่ะชั้นศาล ช้ันศาลละสี่คน 
รวมเป็นสิบสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแตล่ะชั้นศาล และ
ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการในทุกช้ันศาล  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งไม่เป็นหรือเคย
เป็นข้าราชการตุลาการ และไดร้ับเลือกจากวุฒิสภา  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวธิีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๗๙  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วย
บุคคล ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ประธานศาลปกครองสูงสดุเป็นประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคนซึ่งเป็นตลุาการใน
ศาลปกครองและได้รับเลือกจากตลุาการในศาลปกครองด้วยกันเอง  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบัเลือกจากวุฒิสภาสองคน 
และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวธิีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

 (๑) ประธานศาลฎกีาเป็นประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินแต่ละชัน้ศาล ไดแ้ก่ ศาลฎกีา
หกคน ชั้นศาลละอุทธรณ์สีค่น รวมเป็นสิบและศาลชัน้ตน้สองคน 
ซึง่เป็นขา้ราชการตุลาการในแต่ละชัน้ศาล และไดร้บัเลอืกจาก
ขา้ราชการตุลาการในทุกแต่ละชัน้ศาล  
 (๓) กรรมการผูท้รงคุณวฒุจิ านวนสองคน ซึง่ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นขา้ราชการตุลาการ และไดร้บัเลอืกจากวุฒสิภา  
 คุณสมบตั ิลกัษณะตอ้งหา้ม และวธิกีารเลอืกกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒุ ิใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 ในกรณีทีไ่มม่กีรรมการผูท้รงคณุวุฒติามวรรคหนึ่ง (๓) 
หรอืมแีต่ไม่ครบสองคน  ถา้คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม
จ านวนไม่น้อยกว่าเจด็คนเหน็วา่มเีรื่องเร่งด่วนทีต่อ้งใหค้วาม
เหน็ชอบ ใหค้ณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมจ านวนดงักล่าว
เป็นองคป์ระกอบและองคป์ระชมุพจิารณาเรื่องเร่งดว่นนัน้ได ้

 มาตรา ๒๗๙๒๒๖  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปนี้  
 (๑) ประธานศาลปกครองสงูสดุเป็นประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิ านวนเกา้คนซึง่เป็นตุลาการ
ในศาลปกครองและไดร้บัเลอืกจากตุลาการในศาลปกครองดว้ย
กนัเอง  
 (๓) กรรมการผูท้รงคุณวฒุซิึง่ไดร้บัเลอืกจากวุฒสิภาสอง
คน และจากคณะรฐัมนตรอีกีหนึ่งคน  
 

บริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาหรือตุลาการของศาลใด ต้อง
ประกอบด้วยประธานของศาลนั้นเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งจากผู้พิพากษาหรือตลุาการของศาลนั้นในแต่ละช้ันศาล
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม และผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้
พิพากษาหรือตุลาการและไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการซึ่งเป็นผู้พิพากษาหรือ 
ตุลาการของศาลนั้น เป็นกรรมการ  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
 (๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแตล่ะชั้นศาล ได้แก่ ศาลฎีกา
หกคน ศาลอุทธรณ์ส่ีคน และศาลชั้นต้นสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการ
ตุลาการในแต่ละชั้นศาล และได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการใน
แต่ละชั้นศาล  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิจ านวนสองคน ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการตุลาการ และได้รบัเลือกจากวุฒิสภา  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒุิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่ได้รบัเลือกตั้งและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว  เว้นแต่เป็นกรณทีี่
ไม่มผีู้พิพากษาหรือตลุาการในช้ันศาลนั้นซึ่งไม่เคยไดร้ับเลือกตั้งให้
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมาก่อน ใหผู้้ซึ่งไดร้ับเลือกตั้งนั้นด ารงต าแหนง่
ได้อีกไม่เกินหน่ึงวาระ 
 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมี
แต่ไม่ครบสองคนจ านวน  ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรม
จ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดหกคนเห็นวา่มีเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องให้ความ 
 



๒๐๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๕๔  บุคคลจะด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะ 
กรรมการตลุาการศาลยตุิธรรม กรรมการในคณะกรรมการตลุาการ
ศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตลุาการของศาลอื่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเวลาเดยีวกันมิได้ ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็น
กรรมการโดยต าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 คุณสมบตั ิลกัษณะตอ้งหา้ม และวธิกีารเลอืกกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒุ ิใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 ในกรณีทีไ่มม่กีรรมการผูท้รงคณุวุฒติามวรรคหนึ่ง (๓) 
หรอืมแีต่ไม่ครบสามคน  ถา้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
จ านวนไม่น้อยกว่าหกคนเหน็ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนทีต่อ้งใหค้วาม
เหน็ชอบ ใหค้ณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจ านวนดงักล่าว
เป็นองคป์ระกอบและองคป์ระชมุพจิารณาเรื่องเร่งดว่นนัน้ได ้
 มาตรา ๒๕๔๒๐๓  บุคคลจะด ารงต าแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม กรรมการในคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง หรอืกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของ
ศาลอื่นตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ ในเวลาเดยีวกนัมไิด ้ทัง้นี้ ไม่
ว่าจะเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

เห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจ านวนดังกล่าว
เป็นองค์ประกอบและองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้ 
 บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรบริหารงานบุคคล
ของศาลหนึ่ง จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรบริหารงาน
บุคคลของศาลอื่นหรือกรรมการทีม่ีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารศาล
ใด ในเวลาเดยีวกันมิได้  
 มาตรา ๒๒๖  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปน็ประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนเก้าคนซึ่งเป็นตุลาการใน
ศาลปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วย

กันเอง  
 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งไดร้ับเลือกจากวุฒิสภาสอง
คน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึง่คน  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒุิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 ในกรณีที่ไมม่ีกรรมการผูท้รงคณุวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) 

หรือมีแต่ไม่ครบสามคน  ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

จ านวนไม่น้อยกว่าหกคนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความ

เห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจ านวนดังกล่าว

เป็นองค์ประกอบและองค์ประชมุพิจารณาเร่ืองเร่งดว่นนั้นได้ 
 มาตรา ๒๐๓  บุคคลจะด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะ 

กรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม กรรมการในคณะกรรมการ 

ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการ



๒๐๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ของศาลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้ 

ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดยต าแหนง่หรือกรรมการ

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

  มาตรา ๓๐๖  ในวาระเริม่แรก ใหผู้พ้พิากษาในศาลฎกีา
ทีเ่คยด ารงต าแหน่งไมต่ ่ากว่าผูพ้พิากษาศาลฎกีาซึง่มอีายุครบ 
หกสบิปีบรบิรูณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏบิตัหิน้าที ่
ผูพ้พิากษาอาวโุสในศาลฎกีาตามมาตรา ๒๑๙ ได ้ ทัง้นี้ จนกว่า
จะมกีารปรบัปรุงกฎหมายเกีย่วกบัการก าหนดหลกัเกณฑก์าร
ปฏบิตัหิน้าทีข่องผูพ้พิากษาอาวโุส 
 ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ใหต้รา
กฎหมายก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้พ้พิากษาศาลยตุธิรรมด ารง
ต าแหน่งไดจ้นถงึอายุครบเจด็สบิปี และผูพ้พิากษาศาลยุตธิรรม
ซึง่มอีายุครบหกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณใดซึง่ได้
ปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ไม่น้อยกว่ายีส่บิปีและผ่านการประเมนิ
สมรรถภาพในการปฏบิตัหิน้าที ่สามารถขอไปด ารงต าแหน่ง 
ผูพ้พิากษาอาวโุสในศาลซึง่ไม่สงูกว่าขณะด ารงต าแหน่งได ้
 กฎหมายทีจ่ะตราขึน้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตอ้งมี
บทบญัญตัใิหผู้ท้ีจ่ะมอีายุครบหกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณ
ใดในระยะสบิปีแรกนบัแต่วนัทีก่ฎหมายดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั 
ทยอยพน้จากต าแหน่งทีด่ ารงอยู่เป็นล าดบัในแต่ละปีต่อเนื่องกนั
ไปและสามารถขอไปด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโสต่อไปได ้
 ใหน้ าบทบญัญตัใินวรรคสอง และวรรคสาม ไปใชก้บั
พนกังานอยัการดว้ย โดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๐๖๒๒๖  ในวาระเร่ิมแรก ให้ผู้พพิากษาในศาล
ฎีกาที่เคยด ารงต าแหนง่ไมต่่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซ่ึงมีอายุ

ครบหกสิบปีบริบูรณใ์นปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ผู้พิพากษาอาวโุสในศาลฎกีาตามมาตรา ๒๑๙ ได้  ทั้งนี้ 

จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาอาวุโสประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลทหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปีนับแต่วันท่ีพระมหา 
กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดยีว  ในกรณี
ที่ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกลา่วยังไม่พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุที่
เกษียณอายรุาชการ ให้แต่งตั้งผู้นัน้ให้ด ารงต าแหน่งอื่นตามที่องค์กร
บริหารงานบุคคลของศาลนั้นก าหนด 
 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ให้ตรา

กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ใหผู้้พิพากษาศาลยตุิธรรมด ารง

ต าแหนง่ได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปี และผู้พิพากษาศาลยุตธิรรม

ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณข์ึ้นไปในปีงบประมาณใดซึง่ได้

ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปีและผ่านการประเมิน

สมรรถภาพในการปฏิบัตหิน้าที่ สามารถขอไปด ารงต าแหน่ง 

ผู้พิพากษาอาวโุสในศาลซึ่งไม่สูงกว่าขณะด ารงต าแหน่งได ้
ผู้พิพากษาหรือตลุาการของศาลยตุิธรรม ศาลปกครอง และศาลอื่น
นอกจากศาลทหาร ซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้น
จากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบรูณ์  
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แต่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่พ้นจากราชการเพราะเหตุดังกล่าว อาจ
รับราชการเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการอาวุโสต่อไปได้จนมีอายุครบ
เจ็ดสิบปีบริบรูณ์  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 กฎหมายทีจ่ะตราขึ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้อง

มีบทบัญญัติให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน

ปีงบประมาณใดในระยะสิบปีแรกนับแต่วันที่กฎหมายดงักล่าวมี

ผลใช้บังคับ ทยอยพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่เป็นล าดับในแต่ละปี

ต่อเนื่องกันไปและสามารถขอไปด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวโุส

ต่อไปได ้
 ให้น าบทบัญญัตใินวรรคสอง และวรรคสาม ไปใช้กับ

พนักงานอัยการด้วย โดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๗๐  ศาลรัฐธรรมนูญมหีน่วยธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญู ต้องไดร้ับ
ความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญู  
 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
 
 มาตรา ๒๗๕  ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่
เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลยตุิธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา  
 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
 

 มาตรา ๒๗๐๒๑๗  ศาลรฐัธรรมนูญมหีน่วยธุรการของ
ศาลรฐัธรรมนูญทีเ่ป็นอสิระ โดยมเีลขาธกิารส านกังานศาล
รฐัธรรมนูญเป็นผูบ้งัคบับญัชาขึน้ตรงต่อประธานศาลรฐัธรรมนูญ  

 การแต่งตัง้เลขาธกิารส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ ตอ้งมา
จากการเสนอของประธานศาลรฐัธรรมนูญและไดร้บัความ
เหน็ชอบของคณะตุลาการศาลรฐัธรรมนูญตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญมอีสิระในการบรหิารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๒๗๕๒๒๒  ศาลยุตธิรรมมหีน่วยธุรการของศาล
ยุตธิรรมทีเ่ป็นอสิระ โดยมเีลขาธกิารส านกังานศาลยุตธิรรมเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาขึน้ตรงต่อประธานศาลฎกีา  
 

 

 มาตรา ๒๑๗๒๒๗  ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยตุิธรรม ศาล
ปกครอง และศาลอื่นนอกจากศาลทหาร มีหน่วยธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมเีลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญู
เป็นผู้บังคับบัญชาข้ึนตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้น 
 การแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่ง การประเมินประสิทธิภาพ 
และการด าเนินการทางวินัย เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญู 
ต้องมาจากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้รับความ
เห็นชอบจากองค์กรบริหารงานบุคคลของคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญนั้นตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
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 ส านักงานศาลยุติธรรมมีอสิระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๘๐  ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองที่เป็น
อิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่อประธานศาลปกครองสูงสุด  
 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ต้องไดร้ับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ 
 ส านักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ 
 

 การแต่งตัง้เลขาธกิารส านกังานศาลยุตธิรรม ตอ้งมาจาก
การเสนอของประธานศาลฎกีาและไดร้บัความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 ส านกังานศาลยุตธิรรมมอีสิระในการบรหิารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ
 มาตรา ๒๘๐๒๒๗  ศาลปกครองมหีน่วยธุรการของศาล
ปกครองทีเ่ป็นอสิระ โดยมเีลขาธกิารส านกังานศาลปกครองเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาขึน้ตรงต่อประธานศาลปกครองสงูสดุ  

 การแต่งตัง้เลขาธกิารส านกังานศาลปกครอง ตอ้งมาจาก
การเสนอของประธานศาลปกครองสงูสดุและไดร้บัความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 

 ส านกังานศาลปกครองมอีสิระในการบรหิารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ

 มาตรา ๒๒๒  ศาลยุติธรรมมีหนว่ยธุรการของศาล

ยุติธรรมที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลยุตธิรรมเป็น

ผู้บังคับบญัชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา  

 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม ต้องมาจาก

การเสนอของประธานศาลฎีกาและได้รับความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 ส านักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัต ิ
 มาตรา ๒๒๗  ศาลปกครองมหีน่วยธุรการของศาลปกครองที่

เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นผูบ้ังคบับัญชา

ขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด  

 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ต้องมาจาก

การเสนอของประธานศาลปกครองสูงสุดและได้รับความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญตัิ  

 ส านักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัต ิ

 สว่นที ่๒ 

องคก์รอื่นตามรฐัธรรมนูญ 
 

ส่วนที่ ๒ 

องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 

 ๑. องคก์รอยัการ 

                          
 

๑. องค์กรอัยการ 

                          
 



๒๐๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๕๕  พนกังานอยัการมอี านาจหน้าทีต่ามที่
บญัญตัใินรฐัธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่าดว้ยอ านาจและหน้าที่
ของพนกังานอยัการและกฎหมายอื่น 
 พนกังานอยัการมอีสิระในการพจิารณาสัง่คดแีละการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปโดยเทีย่งธรรม 
 การแต่งตัง้และการใหอ้ยัการสงูสุดพน้จากต าแหน่งตอ้ง
เป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการอยัการ และไดร้บัความเหน็ชอบ
จากวุฒสิภา 
 ใหป้ระธานวฒุสิภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้อยัการสงูสดุ 

 องคก์รอยัการมหีน่วยธุรการทีเ่ป็นอสิระในการบรหิารงาน
บุคคล  การงบประมาณ  และการด าเนินการอื่น โดยมอียัการสงูสดุเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 พนกังานอยัการตอ้งไม่เป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอื
กจิการอื่นของรฐัในท านองเดยีวกนั  เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการอยัการ  ทัง้ตอ้งไม่ประกอบอาชพีหรอืวชิาชพี หรอื
กระท ากจิการใดอนัเป็นการกระทบกระเทอืนถงึการปฏบิตัหิน้าที ่
หรอืเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งต าแหน่งหน้าทีร่าชการ  และตอ้งไม่
เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืทีป่รกึษากฎหมาย หรอืด ารงต าแหน่งอื่น
ใดทีม่ลีกัษณะงานคลา้ยคลงึกนันัน้ในหา้งหุน้สว่นบรษิทั   
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๕๕๒๒๘  พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ตามที่
บัญญัตใินรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่าด้วยอ านาจและ

หน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่นองค์กรอัยการมีอิสระ
ในการปฏิบัติหนา้ทีใ่ห้เป็นไปโดยยตุิธรรม ตามหลักนิติธรรม ตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
 พนักงานอัยการมีอิสระในการพจิารณาส่ังคดีและการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมพนักงานอัยการมีอ านาจ
หน้าท่ีตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
อัยการและพนักงานอัยการ และกฎหมายอื่น 
 ในการสอบสวนคดีอาญาทีส่ าคัญ ให้พนักงานอัยการมีอ านาจ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 ค าสั่งช้ีขาดคดีเกีย่วกับค าสั่งฟ้อง ไม่ฟ้อง ถอนฟ้อง อุทธรณ์
ฎีกา ไม่อุทธรณ์ฎีกา หรือถอนอุทธรณ์ฎีกา ของอยัการสูงสดุตาม
กฎหมาย ต้องแสดงเหตุผลประกอบการมีค าสั่ง รวมทั้งต้องใหผู้้มี
ส่วนไดเ้สียสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  และถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประโยชนส์าธารณะต้องให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงไดด้้วย  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากต าแหน่งต้อง

เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอัยการ และได้รับความเห็นชอบ

จากวุฒิสภา 
 การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการเลื่อน
ต าแหน่ง วินัยและการลงโทษทางวินัย ของข้าราชการอัยการ ต้องมี
หลักประกันความเป็นอสิระ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ และให้น า
บทบญัญัตมิาตรา ๒๑๙ วรรคสี่ และมาตรา ๒๒๖ วรรคสอง มาใช้
บังคับกับข้าราชการอัยการด้วยโดยอนุโลม 



๒๐๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ให้ประธานวฒุิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแต่งตัง้อัยการสูงสุด 

 องค์กรอัยการมหีนว่ยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงาน

บุคคล  การงบประมาณ  และการด าเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเปน็
ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 องค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการต้องเป็นอสิระ 
ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต้องไม่เป็น
หรือเคยเป็นข้าราชการอัยการและไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อัยการสูงสุด ผู้แทนของข้าราชการอัยการซึ่งไดร้ับการ
เลือกตั้งจากข้าราชการอัยการแตล่ะชั้นในสัดส่วนท่ีเหมาะสม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการอยัการหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการซึง่
เป็นข้าราชการอัยการทั้งหมด เปน็กรรมการ  ท้ังนี ้ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 กรรมการซึ่งไดร้ับเลือกตั้งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
หก ให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 พนักงานข้าราชการอัยการต้องไมเ่ป็นกรรมการด ารงต าแหน่ง
หรือปฏิบัตหิน้าท่ีใดในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในท านอง
เดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการหรือในห้าง
หุ้นส่วนบริษัท ไม่เป็นท่ีปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือ
ด ารงต าแหน่งใดในลักษณะเดียวกนั ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพหรือกระท ากิจการใดอันเปน็การกระทบกระเทือนถึงการ
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือเสื่อมเสยีเกียรตศิักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  
และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือด ารง 
 



๒๐๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนบริษัท

ของข้าราชการอัยการ 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๒ มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 
 ส านักงานอัยการสูงสุดมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

ส่วนที่ ๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๕๕  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาล
รัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากบุคคล
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา
ศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ 
จ านวนห้าคน  
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสดุ ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญ่ ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธลีงคะแนนลับ จ านวนสองคน  
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา 
๒๕๗ จ านวนห้าคน  
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ์ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา 
๒๕๗ จ านวนสามคน  
 ให้ผู้ไดร้ับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองให้คน
หนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนญู แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒสิภา
ทราบ  
 ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนญูและตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 มาตรา ๒๕๕๒๐๔  ศาลรฐัธรรมนูญประกอบดว้ยประธาน
ศาลรฐัธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรฐัธรรมนูญอื่นอกีสิบส่ีแปด
คน ซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภาจาก
บุคคลดงัต่อไปนี้  
 (๑) ผูพ้พิากษาในศาลฎกีาซึง่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า 
ผูพ้พิากษาศาลฎกีา ซึง่ไดร้บัเลอืกโดยทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาโดย
วธิลีงคะแนนลบั จ านวนห้าสามคน  
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุซึง่ไดร้บัเลอืกโดย 
ทีป่ระชมุใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุโดยวธิลีงคะแนนลบั 
จ านวนสองคน  
 (๓) ผูท้รงคุณวุฒสิาขานติศิาสตรซ์ึง่มคีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญทางดา้นนิตศิาสตรอ์ยา่งแทจ้รงิและไดร้บัเลอืกตาม
มาตรา ๒๕๗๒๐๖ จ านวนหา้สองคน  
 (๔) ผูท้รงคุณวุฒสิาขารฐัศาสตร ์รฐัประศาสนศาสตร ์หรอื
สงัคมศาสตรอ์ื่น ซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญทางดา้นการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิอย่างแทจ้รงิและไดร้บัเลอืกตามมาตรา ๒๕๗๒๐๖ 
จ านวนสามสองคน  

 มาตรา ๒๐๔๒๒๙  ศาลรัฐธรรมนญูประกอบด้วยประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปด
จ านวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี ้
 (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา
ศาลฎีกาซึง่และไดร้ับเลือกโดยจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธี
ลงคะแนนลับ จ านวนสามสองคน  
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสดุซึ่งได้รับเลือกโดยจาก 
ที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวธิีลงคะแนนลับ 
จ านวนสองคน  
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จ านวนสามคน โดยต้องเป็น
ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางดา้นนิติศาสตร์อย่างแทจ้ริงและ
ได้รับเลือกตามมาตรา ๒๐๖ จ านวนสองกฎหมายมหาชนอย่างนอ้ย
หนึ่งคน  
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตรห์รือ
สังคมศาสตร์อ่ืนผู้ซึ่งมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญทางดา้นการบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างแทจ้ริงและได้รับเลือกตามมาตรา ๒๐๖

ภาครัฐหรือผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ จ านวนสองคน  



๒๑๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในกรณีทีไ่มม่ผีูพ้พิากษาในศาลฎกีาหรอืตุลาการในศาล
ปกครองสงูสดุไดร้บัเลอืกตาม (๑) หรอื (๒)  ใหท้ีป่ระชมุใหญ่ศาล
ฎกีาหรอืทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ แลว้แต่กรณี 
เลอืกบุคคลอื่นซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๒๐๕ และมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญทางดา้นนิตศิาสตรท์ีเ่หมาะสม
จะปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญใหเ้ป็นตุลาการศาล
รฐัธรรมนูญตาม (๑) หรอื (๒) แลว้แต่กรณี 
 ใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลอืกกนัเองให้
คนหนึ่งเป็นประธานศาลรฐัธรรมนูญ แลว้แจง้ผลใหป้ระธาน
วุฒสิภาทราบ  
 ใหป้ระธานวฒุสิภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ประธานศาลรฐัธรรมนูญและตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 

 ในกรณีที่ไมม่ีผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุดได้รับเลือกตาม (๑) หรือ (๒)  ใหท้ี่ประชมุใหญศ่าล
ฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี 
เลือกบุคคลอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๒๐๕ และมีความรูค้วามเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ที่
เหมาะสมจะปฏบิัติหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตุลา

การศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรอื (๒) แล้วแต่กรณี 
 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนญูและ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนญู 
 ให้ผู้ไดร้ับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองให้คน
หนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนญู แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒสิภา
ทราบ 
 ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนญูและตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 มาตรา ๒๕๗  การสรรหาและการเลือกตั้งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ให้ด าเนินการดังนี้  
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน  คณบดี
คณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือก
กันเองให้เหลือสี่คน  ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน 
เป็นกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่สรรหาและจัดท าบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) จ านวนสิบคน และ

 มาตรา ๒๕๗๒๐๖  การสรรหาและการเลอืกตั้งตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) และ (๔) ใหด้ าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้ 
 (๑) ใหม้คีณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรฐัธรรมนูญคณะ
หนึ่ง ประกอบดว้ยประธานศาลฎกีา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือ
เทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้

เหลือส่ีคน  คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือส่ีคน  ผู้แทนพรรค
การเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละ

 มาตรา ๒๐๖๒๓๐  การให้มีคณะกรรมการสรรหาและการ
เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๐๔๒๒๙ (๓) และ (๔) 
ให้ด าเนินการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการประเภทต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ใหม้ีคณะกรรมการสรรหาตลุาการศาลรัฐธรรมนูญคณะ
หนึ่ง ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร 
และประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึง่เลือกกันเองให้เหลือ

หนึ่งคน เป็นกรรมการท าหน้าทีส่รรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ



๒๑๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จ านวนหกคน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือนั้น 
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอช่ือดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 (๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรยีกประชุมวฒุิสภาเพื่อมมีตเิลือกบคุคลผู้
ไดร้ับการเสนอช่ือในบญัชีตาม (๑) ซึง่ต้องกระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ ใน
การนี ้ให้ห้าคนแรกในบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ
สามคนแรกในบญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสดุและมีคะแนนมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภา เปน็ผูไ้ดร้ับเลือกเปน็ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู แต่ถ้า
จ านวนผูไ้ด้รับเลือกดังกลา่วจากบญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ 
(๓) มีไม่ครบหา้คน หรือจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) 
มีไมค่รบสามคน ให้น ารายช่ือผูไ้มไ่ดร้ับเลือกในคราวแรกในบญัชีนั้นมาให้
สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลอืกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และใน
กรณีนี้ ใหผู้ไ้ดร้ับคะแนนสูงสดุเรียงลงไปตามล าดบัจนครบจ านวน เป็นผู้
ไดร้ับเลือกใหเ้ป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผูไ้ดร้ับคะแนนเท่ากันใน
ล าดับใดอันเปน็เหตุให้มผีูไ้ด้รบัเลือกเกินห้าคนหรือสามคน แล้วแต่กรณี ให้
ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใดเปน็ผู้ได้รับเลือก  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๕๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บังคับ 

หนึ่งคน ประธานศาลปกครองสงูสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้ า
ฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร และประธานองคก์รอสิระตาม
รฐัธรรมนูญซึง่เลอืกกนัเองใหเ้หลอืส่ีหนึ่งคน เป็นกรรมการคณะ 
กรรมการดังกล่าวมี ท าหน้าทีส่รรหาและจัดท าบัญชีรายชื่อคดัเลอืก
ผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) จ านวนสิบคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จ านวนหกคน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น 
ทั้งนี ้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่เีหตุท าใหต้อ้งมกีาร
เลอืกบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว  แลว้ใหเ้สนอรายชื่อผูไ้ดร้บั
เลอืกพรอ้มความยนิยอมของผูน้ัน้ต่อประธานวุฒสิภา มตใินการ
เสนอชื่อคดัเลอืกดงักล่าวตอ้งลงคะแนนโดยเปิดเผยและตอ้งมคีะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่  ในกรณีทีไ่ม่มกีรรมการในต าแหน่งใด หรอืมแีต่ไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้กรรมการทีเ่หลอือยู่นัน้มจี านวนไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่ง ใหค้ณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ
ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่หลอือยู่ ทัง้นี้ ใหน้ าบทบญัญตัใินมาตรา 
๑๑๓ วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 (๒) ใหป้ระธานวุฒสิภาเรยีกประชุมวุฒสิภาเพื่อมมีตเิลือกให้
ความเหน็ชอบบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อในบัญชีคดัเลอืกตาม (๑) ซึ่ง
ต้องกระท าโดยภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายชื่อ การลงมติ
ใหใ้ชว้ธิลีงคะแนนลบั ในการนี้  ให้ห้าคนแรกในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และสามคนแรกในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมี

ตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่มีเหตุท าใหต้้องมีการเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ดังกล่าว แล้วให้เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกพร้อมความยินยอมของ
ผู้นั้นต่อประธานวฒุิสภา มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้อง
ลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมคีะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดเทา่ที่มีอยู ่ในกรณีที่ไมม่ีกรรมการ
ในต าแหน่งใด หรือมแีต่ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได ้ถ้ากรรมการ
ที่เหลืออยู่นั้นมจี านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้คณะกรรมการสรร

หาตุลาการศาลรัฐธรรมนญูประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 

ทั้งนี ้ให้น าบทบญัญัตใินมาตรา ๑๑๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดย
อนุโลมผู้ทรงคณุวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
สองคน และเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
สองคน 
 (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึง่เลือกโดยพรรคการเมือง
และกลุม่การเมืองฝ่ายรัฐบาล หน่ึงคน และเลือกโดยพรรคการเมือง
และกลุม่การเมืองฝ่ายค้าน หนึ่งคน 
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึง่เลือกโดยคณบดีคณะ
นิติศาสตร์ในสถาบันอดุมศึกษา 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึง่เลือกโดยคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์ในสถาบันอดุมศึกษา 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกโดยสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ 
 (๒) ให้ประธานวฒุิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้
ความเห็นชอบบคุคลผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบ
วันนับแตว่ันที่ได้รับรายชื่อ การลงมติใหใ้ชว้ิธีลงคะแนนลับ ใน
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คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกในกรณีทีวุ่ฒสิภาใหค้วาม
เหน็ชอบ ใหป้ระธานวุฒสิภาน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้
ต่อไป ในกรณีทีวุ่ฒสิภาไม่เหน็ชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทัง้หมดเท่าที่มี
อยู่ของวุฒิสภาเป็นหรอืบางสว่น ผู้ได้รับเลือกเป็นใหส้ง่รายชื่อนัน้
กลบัไปยงัคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ แต่ถ้า
จ านวนผู้ได้รับเลือกดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 

๒๕๕ (๓) มีไม่ครบห้าคน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๕๕ (๔) มีไม่ครบสามคน ให้น ารายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกใน
คราวแรกในบัญชีนั้นมาให้สมาชิกพรอ้มดว้ยเหตุผลเพื่อให้
ด าเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รฐัธรรมนูญไม่เหน็ดว้ยกบัวุฒสิภาออกเสียงลงและมมีตยินืยนัตาม
มตเิดมิดว้ยคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให ้

ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับจนครบจ านวน เป็นผู้ได้รับ
เลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันใน
ล าดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคนหรือสามคน แล้วแต่
กรณีเอกฉนัท ์ใหส้ง่รายชื่อนัน้ใหป้ระธานวุฒสิภาจับสลากว่าผู้ใดเป็น
ผู้ได้รับเลือกน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้ต่อไป  แต่ถา้มติ
ทีย่นืยนัตามมตเิดมิไม่เป็นเอกฉันท ์ใหเ้ริม่กระบวนการสรรหาใหม่ 
ซึง่ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่เีหตุให้
ตอ้งด าเนินการดงักล่าว 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บังคับในกรณีทีไ่ม่อาจสรรหาผูท้รงคุณวุฒติาม (๑) ไดภ้ายในเวลาที่
ก าหนด ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ  ใหท้ีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาแต่งตัง้ผู้
พพิากษาในศาลฎกีาซึง่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูพ้พิากษาศาลฎกีา

กรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานวุฒิสภาน าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งตอ่ไป ในกรณีที่วุฒิสภาไม่
เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายชื่อน้ัน
กลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อม

ด้วยเหตผุลเพื่อให้ด าเนินการสรรหาใหม ่หากคณะกรรมการ 
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับวฒุิสภาและมีมติ

ยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท ์ให้ส่งรายชื่อน้ันให้
ประธานวฒุิสภาน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแตง่ตั้งต่อไป แต่
ถ้ามตทิี่ยืนยันตามมติเดิมไม่เปน็เอกฉันท์ ให้เริม่กระบวนการ 
สรรหาใหม ่ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการดังกล่าว 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนญูและวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ  แตผู่้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นผู้พิพากษา
หรือตุลาการหรือคณบด ี
 กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง จะ
เข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มไิด้ และให้กรรมการ
ดังกล่าวประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
สรรหา 
 ในกรณีที่ไม่อาจสรรหากรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) 
ได้ภายในเวลาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
วรรคหนึ่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หากกรรมการสรรหาที่สรรหามาได้
นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ
มีกรรมการที่มาจากประเภทตา่ง ๆ ไม่น้อยกว่าสี่ประเภท ให้
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จ านวนสามคน  และใหท้ีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสุด
แต่งตัง้ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
สรรหาเพื่อด าเนินการตาม (๑) แทน 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  แตห่าก 
สรรหากรรมการสรรหาได้น้อยกว่านั้น ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา
แต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา

ศาลฎีกาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน และให้ท่ีประชุมใหญ ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
เลือกผู้ทรงคณุวุฒิจ านวนสองสามคน เป็นกรรมการสรรหา  และให้
กรรมการสรรหาดังกล่าวเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนเพื่อด าเนินการ
ตาม (๑)เป็นประธานกรรมการสรรหา  และให้บุคคลดังกล่าวเป็น
คณะกรรมการสรรหาแทน 

 มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง  การสรรหาและการเลือกตั้งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ให้ด าเนินการดังนี้  
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน  คณบดี
คณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือก
กันเองให้เหลือสี่คน  ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน 
เป็นกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่สรรหาและจัดท าบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) จ านวนสิบคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จ านวนหกคน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือนั้น 
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอช่ือดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 

 มาตรา ๒๕๗๒๐๖ วรรคหนึ่ง  การสรรหาและการเลอืกตั้ง
ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  
 (๑) ใหม้คีณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรฐัธรรมนูญคณะ
หนึ่ง ประกอบดว้ยประธานศาลฎกีา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือ
เทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้

เหลือส่ีคน  คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือส่ีคน  ผู้แทนพรรค
การเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละ

หนึ่งคน ประธานศาลปกครองสงูสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้ า
ฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร และประธานองคก์รอสิระตาม
รฐัธรรมนูญซึง่เลอืกกนัเองใหเ้หลอืส่ีหนึ่งคน เป็นกรรมการคณะ 
กรรมการดังกล่าวมี ท าหน้าทีส่รรหาและจัดท าบัญชีรายชื่อคดัเลอืก
ผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) จ านวนสิบคน และ

 มาตรา ๒๐๖ วรรคหนึง่๒๓๑  การสรรหาและการเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ใหม้ีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะ
หนึ่ง ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ

ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน 

เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๒๐๔๒๒๙ (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีมีเหตุทีท่ าให้ต้องมีการสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
แล้วให้เสนอรายชื่อผูไ้ด้รับเลือกนัน้พร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อ
ประธานวุฒิสภา  มติในการคัดเลอืกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด 



๒๑๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรยีกประชุมวฒุิสภาเพื่อมมีตเิลือกบคุคลผู้
ไดร้ับการเสนอช่ือในบญัชีตาม (๑) ซึง่ต้องกระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ ใน
การนี ้ให้ห้าคนแรกในบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ
สามคนแรกในบญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสดุและมีคะแนนมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภา เปน็ผูไ้ดร้ับเลือกเปน็ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู แต่ถ้า
จ านวนผูไ้ด้รับเลือกดังกลา่วจากบญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ 
(๓) มีไม่ครบหา้คน หรือจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) 
มีไมค่รบสามคน ให้น ารายช่ือผูไ้มไ่ดร้ับเลือกในคราวแรกในบญัชีนั้นมาให้
สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลอืกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และใน
กรณีนี้ ใหผู้ไ้ดร้ับคะแนนสูงสดุเรียงลงไปตามล าดบัจนครบจ านวน เป็นผู้
ไดร้ับเลือกใหเ้ป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผูไ้ดร้ับคะแนนเท่ากันใน
ล าดับใดอันเปน็เหตุให้มผีูไ้ด้รบัเลือกเกินห้าคนหรือสามคน แล้วแต่กรณี ให้
ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใดเปน็ผู้ได้รับเลือก  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จ านวนหกคน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น 
ทั้งนี ้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่เีหตุท าใหต้อ้งมกีาร
เลอืกบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว  แลว้ใหเ้สนอรายชื่อผูไ้ดร้บั
เลอืกพรอ้มความยนิยอมของผูน้ัน้ต่อประธานวุฒสิภา มตใินการ
เสนอชื่อคดัเลอืกดงักล่าวตอ้งลงคะแนนโดยเปิดเผยและตอ้งมคีะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่  ในกรณีทีไ่ม่มกีรรมการในต าแหน่งใด หรอืมแีต่ไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้กรรมการทีเ่หลอือยู่นัน้มจี านวนไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่ง ใหค้ณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ
ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่หลอือยู่ ทัง้นี้ ใหน้ าบทบญัญตัใินมาตรา 
๑๑๓ วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 (๒) ใหป้ระธานวุฒสิภาเรยีกประชุมวุฒสิภาเพื่อมมีตเิลือกให้
ความเหน็ชอบบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อในบัญชีคดัเลอืกตาม (๑) ซึ่ง
ต้องกระท าโดยภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายชื่อ การลงมติ
ใหใ้ชว้ธิลีงคะแนนลบั ในการนี้  ให้ห้าคนแรกในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และสามคนแรกในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมี
คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกในกรณีทีวุ่ฒสิภาใหค้วาม
เหน็ชอบ ใหป้ระธานวุฒสิภาน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้
ต่อไป ในกรณีทีวุ่ฒสิภาไม่เหน็ชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทัง้หมดเท่าที่มี
อยู่ของวุฒิสภาเป็นหรอืบางสว่น ผู้ได้รับเลือกเป็นใหส้ง่รายชื่อนัน้
กลบัไปยงัคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ แต่ถ้า

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมี

จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติ

ในมาตรา ๑๑๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่กรรมการในต าแหน่งใดไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  
ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง ให้คณะ 
กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมการที่
เหลืออยู ่
 (๒) ให้ประธานวฒุิสภาเรยีกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความ
เห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑)วรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รบัรายช่ือ  การลงมติใหใ้ช้วิธีลงคะแนนลับ  ในกรณีที่
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป  ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายช่ือใด ไมว่่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ใหส้่งรายช่ือนั้นกลับไปยังคณะกรรมการ 
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ด าเนินการ
สรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่
เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ 
ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรง

แต่งตั้งต่อไป  แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ ให้เริ่ม

กระบวนการสรรหาใหม่ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีมีเหตุใหต้้องด าเนินการดังกล่าว 



๒๑๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

จ านวนผู้ได้รับเลือกดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 

๒๕๕ (๓) มีไม่ครบห้าคน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๕๕ (๔) มีไม่ครบสามคน ให้น ารายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกใน
คราวแรกในบัญชีนั้นมาให้สมาชิกพรอ้มดว้ยเหตุผลเพื่อให้
ด าเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รฐัธรรมนูญไม่เหน็ดว้ยกบัวุฒสิภาออกเสียงลงและมมีตยินืยนัตาม
มตเิดมิดว้ยคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให ้

ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับจนครบจ านวน เป็นผู้ได้รับ
เลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันใน
ล าดับใดอันเปน็เหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคนหรือสามคน แล้วแต่
กรณีเอกฉนัท ์ใหส้ง่รายชื่อนัน้ใหป้ระธานวุฒสิภาจับสลากว่าผู้ใดเป็น
ผู้ได้รับเลือกน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้ต่อไป  แต่ถา้มติ
ทีย่นืยนัตามมตเิดมิไม่เป็นเอกฉันท ์ใหเ้ริม่กระบวนการสรรหาใหม่ 
ซึง่ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่เีหตุให้
ตอ้งด าเนินการดงักล่าว 

 มาตรา ๒๕๙  ประธานศาลรฐัธรรมนญูและตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตรยิ์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหนา้ที่ตอ่ไปจนกว่าประธานศาลรฐัธรรมนญู
และตลุาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดร้ับแต่งตั้งใหมจ่ะเข้ารับหน้าที ่ 
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้า
พนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 

 มาตรา ๒๕๙๒๐๘  ประธานศาลรฐัธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนูญมวีาระการด ารงต าแหน่งเกา้ปีนบัแต่วนัทีพ่ระมหา 
กษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว  

 ประธานศาลรฐัธรรมนูญและตุลาการศาลรฐัธรรมนูญซึง่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกวา่ประธานศาล
รฐัธรรมนูญและตุลาการศาลรฐัธรรมนูญซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่จะเขา้รบั
หน้าที ่ 
 ประธานศาลรฐัธรรมนูญและตุลาการศาลรฐัธรรมนูญเป็น 
เจา้พนกังานในการยุตธิรรมตามกฎหมาย 

 มาตรา ๒๐๘๒๓๒  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันท่ีพระมหา 
กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดยีว  
 ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งด ารงต าแหน่งประธานศาล
รัฐธรรมนูญมาครบสามปีแล้ว พ้นจากต าแหน่งประธานศาล
รัฐธรรมนูญ แต่ให้ด ารงต าแหน่งตลุาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไป แล้ว
ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลือกตลุาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งให้
ด ารงต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญแทน 
 



๒๑๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ประธานศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ ใหต้้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไป
จนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รบั
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที ่ 
 ประธานศาลรัฐธรรมนญูและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญเป็น 
เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 

 มาตรา ๒๕๖  ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะตอ้งห้าม ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบรูณ ์ 
 (๓) เคยเป็นรัฐมนตร ีกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุด 
อธิบดีหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย ์ 
 (๔) ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ 
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรอื (๑๔)  
 (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรค
การเมือง ในระยะสามปีก่อนด ารงต าแหน่ง 
 (๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 มาตรา ๒๕๖๒๐๕  ผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) 
และ (๔) ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้  
 (๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ  
 (๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิหา้ปีบรบิรูณ์  
 (๓) เคยเป็นรฐัมนตร ี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหาร
สงูสดุ กรรมการการเลอืกตัง้ ผูต้รวจการแผ่นดนิของรัฐสภา 
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิกรรมการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ  หรอืกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรอืเคยรบัราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองอยัการสงูสดุ อธบิดหีรอื
ผูด้ ารงต าแหน่งทางบรหิารในหน่วยราชการทีม่อี านาจบรหิาร
เทยีบเท่าอธบิด ีหรอืด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าศาสตราจารย ์หรอืเคย
เป็นทนายความทีป่ระกอบวชิาชพีอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องไม่น้อย
กว่าสามสบิปีนับถงึวนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
 (๔) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐๖๑๐๐ หรอืมาตรา 
๑๐๙๑๐๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรอื (๑๔) 
 

 มาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๐๗ มาตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐ 
ตัดออกทั้งมาตรา 
 
 มาตรา ๒๓๓  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ การกระท าอันเป็นการต้องห้ามในระหว่างที่ด ารง
ต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
การอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ  โดย
อย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจรัฐ มาแล้ว เข้ารบั
การสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรูณ ์



๒๑๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๕๘  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตลุาการศาล
รัฐธรรมนูญต้อง  
 (๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหนง่หรือเงินเดือนประจ า  
 (๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เปน็กรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวสิาหกจิ 
หรือของหน่วยงานของรัฐ  
 (๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่
ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
ลูกจ้างของบุคคลใด  
 (๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด  
 ในกรณีที่ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครอง
สูงสุด หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
โดยได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น ผู้ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้
ต่อเมื่อตนได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดง
หลักฐานให้เป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว 
ซึ่งต้องกระท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้

 (๕) ไม่เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา 
ขา้ราชการการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  
 (๖) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิหรอืผูด้ ารงต าแหน่งอื่นของ
พรรคการเมอืง ในระยะสามปีก่อนด ารงต าแหน่ง  
 (๗) ไม่เป็นกรรมการการเลอืกตัง้ ผูต้รวจการแผ่นดนิของ
รัฐสภา กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 

 มาตรา ๒๕๘๒๐๗  ประธานศาลรฐัธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนูญตอ้ง  
 (๑) ไม่เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า  
 (๒) ไม่เป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของหน่วยงานของรฐั 
รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืไม่เป็นกรรมการหรอืที่
ปรกึษาของรฐัวสิาหกจิหรอืของหน่วยงานของรฐั  
 (๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในหา้งหุน้สว่น บรษิทั หรอื
องคก์ารทีด่ าเนินธุรกจิโดยมุ่งหาผลก าไรหรอืรายไดม้าแบ่งปันกนั 
หรอืเป็นลกูจา้งของบุคคลใด  
 (๔) ไม่ประกอบวชิาชพีอสิระอื่นใด  
 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาหรอืทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสงูสดุเลอืกบุคคล หรอืวุฒสิภา แล้วแต่กรณี เลือกให้
ความเหน็ชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) โดยไดร้บัความ
ยนิยอมของบุคคลนัน้ ผูไ้ดร้บัเลอืกจะเริม่ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดต่้อเมื่อตน



๒๑๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้น
มิได้เคยรับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๒๖๑ มาใช้บังคับ  
 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๖๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรูณ ์ 
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๒๕๖  
 (๕) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕๘  
 (๖) วุฒิสภามมีติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ง  
 (๗) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก  
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๗ 
 
 
 
 
 
 

ไดล้าออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรอื (๓) หรอืแสดงหลกัฐาน
ใหเ้ป็นทีเ่ชื่อไดว้่าตนไดเ้ลกิประกอบวชิาชพีอสิระดงักล่าวแลว้ ซึง่
ตอ้งกระท าภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเลอืกหรอืไดร้บัความ
เหน็ชอบ  แต่ถา้ผูน้ัน้มไิดล้าออกหรอืเลกิประกอบวชิาชพีอสิระ
ภายในเวลาทีก่ าหนด ใหถ้อืว่าผูน้ัน้มไิดเ้คยรบัเลอืกหรอืไดร้บัความ
เหน็ชอบใหเ้ป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ และใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา 
๒๖๑๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ แลว้แต่กรณี  มาใชบ้งัคบั 
 มาตรา ๒๖๐๒๐๙ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานศาลรฐัธรรมนูญและตุลาการศาลรฐัธรรมนูญพน้จากต าแหน่ง 
เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) มอีายุครบเจด็สบิปีบรบิรูณ์  
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๒๕๖๒๐๕  
 (๕) กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕๘๒๐๗  
 (๖) วุฒสิภามมีตติามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ใหถ้อดถอนออก
จากต าแหน่ง  
 (๗) ตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุก  แมค้ดนีัน้จะยงัไม่ถงึทีส่ดุหรอื
มกีารรอการลงโทษ เวน้แต่เป็นกรณีทีค่ดยีงัไม่ถงึทีส่ดุหรอืมกีารรอ
การลงโทษในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท ความผดิลหุโทษ 
หรอืความผดิฐานหมิน่ประมาท 
 



๒๑๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 
 
 มาตรา ๒๖๑  ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้เริ่ม
ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พ้นจากต าแหน่งนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ในกรณีที่เป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนญูซึ่งไดร้ับเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ให้น ามาตรา ๒๕๕ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ทั้งนี ้ให้ด าเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้น
จากต าแหน่ง  
 (๒) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดย 
ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ให้น ามาตรา ๒๕๕ (๒) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ทั้งนี้ ให้ด าเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พ้นจากต าแหน่ง  
 (๓) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) 
หรือ (๔) ให้น ามาตรา ๒๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี ้ให้เสนอช่ือ
ผู้สมควรเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) 
หรือ (๔) เป็นจ านวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งต่อประธานวุฒิสภา 
และให้วุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ด าเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
 ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ด าเนินการ
ตามมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา  
 

 เมื่อมกีรณีตามวรรคหนึ่ง ใหตุ้ลาการศาลรฐัธรรมนูญทีเ่หลอือยู่
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปไดภ้ายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๖๗๒๑๖ 
 มาตรา ๒๖๑๒๑๐  ในกรณีทีป่ระธานศาลรฐัธรรมนูญและ 
ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญพน้จากต าแหน่งตามวาระพรอ้มกนัทัง้หมด ให้
เริม่ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๕๒๐๔  และมาตรา ๒๕๗๒๐๖  ภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่ง  
 ในกรณีทีป่ระธานศาลรฐัธรรมนูญหรอืตุลาการศาล
รฐัธรรมนูญพน้จากต าแหน่งนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีทีเ่ป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญซึง่ไดร้บัเลอืก
โดยทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา  ใหน้ าด าเนินการตามมาตรา ๒๕๕ 
๒๐๔ (๑) มาใช้บังคบัโดยอนุโลม ทั้งนี ้ให้ด าเนินการเลือกใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่ง  
 (๒) ในกรณีทีเ่ป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญซึง่ไดร้บัเลอืก
โดยทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ ใหน้ าด าเนินการ
ตามมาตรา ๒๕๕ (๒) มาใช้บังคบัโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ
เลือก๒๐๔ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีพ่น้จาก
ต าแหน่ง  
 (๓) ในกรณีทีเ่ป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญตามมาตรา 
๒๕๕๒๐๔ (๓) หรอื (๔) ใหน้ าด าเนินการตามมาตรา ๒๕๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวฒุิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) หรือ (๔) เป็น
จ านวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากต าแหนง่ต่อประธานวุฒิสภา และ



๒๒๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง ให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับ 

ให้วฒุิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ด าเนินการเลือก๒๐๖ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่ง  
 ในกรณีทีตุ่ลาการศาลรฐัธรรมนูญพน้จากต าแหน่งไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางสว่นในระหว่างที่อยู่นอกสมยัประชุมของรฐัสภา ให้
ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๗๒๐๖  ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัเปิด
สมยัประชุมของรฐัสภา 
 ในกรณีทีป่ระธานศาลรฐัธรรมนูญพน้จากต าแหน่ง ใหน้ า
บทบญัญตัมิาตรา ๒๕๕๒๐๔ วรรคสองสาม มาใชบ้งัคบั 
 

 มาตรา ๒๖๔  ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรอืคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไม่มีค าวินิจััยของ
ศาลรัฐธรรมนญูในส่วนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลรอการ
พิจารณาพิพากษาคดีไว้ช่ัวคราว และส่งความเห็นเช่นว่านั้นตาม
ทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพ้ิจารณาวินิจััย  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตาม
วรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รบัการวินิจััย ศาลรัฐธรรมนญูจะไม่
รับเรื่องดังกลา่วไว้พิจารณากไ็ด ้ 
 ค าวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบ 
กระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว 

 มาตรา ๒๖๔๒๑๑  ในการทีศ่าลจะใชบ้ทบญัญตัแิห่ง
กฎหมายบงัคบัแก่คดใีด ถา้ศาลเหน็เองหรอืคู่ความโตแ้ยง้พรอ้ม
ดว้ยเหตุผลว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนัน้ตอ้งดว้ยบทบญัญตัิ
มาตรา ๖ และยงัไมม่คี าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนูญในสว่นที่
เกีย่วกบับทบญัญตันิัน้ ใหศ้าลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้
ชั่วคราว และสง่ความเหน็เช่นว่านัน้ตามทางการเพื่อศาล
รฐัธรรมนูญจะไดพ้จิารณาวนิิจฉยั ในระหว่างนัน้ใหศ้าลด าเนินการ
พจิารณาต่อไปได ้แต่ใหร้อการพพิากษาคดไีวช้ัว่คราว จนกว่าจะมี
ค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ 
 ในกรณีทีศ่าลรฐัธรรมนูญเหน็ว่าค าโตแ้ยง้ของคู่ความตาม
วรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอนัควรไดร้บัการวนิิจฉยั ศาลรฐัธรรมนูญจะ
ไม่รบัเรื่องดงักล่าวไวพ้จิารณากไ็ด ้ 

 ค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญใหใ้ชไ้ดใ้นคดทีัง้ปวง แต่ไม่
กระทบกระเทอืนถงึค าพพิากษาของศาลอนัถงึทีส่ดุแลว้ 
 

 มาตรา ๒๑๑๒๓๔  ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเหน็เองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วย
เหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญตัิมาตรา ๖ 
และยังไม่มีค าวินิจัยัของศาลรัฐธรรมนญูในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
บทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาล
รัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจััย  ในระหว่างนั้นให้ศาลด าเนินการ
พิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมีค า
วินิจััยของศาลรัฐธรรมนญู 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตาม
วรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รบัการวินิจััย ศาลรัฐธรรมนญูจะไม่
รับเรื่องดังกลา่วไว้พิจารณากไ็ด ้
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูใหใ้ช้ได้ในคดีทัง้ปวง แต่ไม่

กระทบกระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอันถงึที่สุดแล้ว 



๒๒๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

  มาตรา ๒๑๒  บุคคลซึง่ถูกละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพที่
รฐัธรรมนูญนี้รบัรองไวม้สีทิธยิื่นค ารอ้งต่อศาลรฐัธรรมนูญเพื่อมคี า
วนิิจฉยัว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญได ้

 การใชส้ทิธติามวรรคหนึ่งตอ้งเป็นกรณีทีไ่ม่อาจใชส้ทิธิ
โดยวธิกีารอื่นไดแ้ลว้  ทัง้นี้ ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๑๒๒๓๕  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรภีาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มสีิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมคี า
วินิจััยว่าบทบัญญตัิแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูได ้
 การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นได้แล้ว  ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนญูและวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๖๖  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ให้องค์กรนั้นหรือประธานรัฐสภา 
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจััย 

 มาตรา ๒๖๖๒๑๔  ในกรณีทีม่ปีญัหาความขดัแยง้
เกีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องระหวา่งรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอื
องคก์รต่าง ๆ ตามรฐัธรรมนูญทีม่ใิช่ศาลตัง้แต่สององคก์รขึน้ไป 
ใหอ้งค์กรน้ันหรือประธานรฐัสภา นายกรฐัมนตร ีหรอืองคก์รนัน้ 
เสนอเรื่องพรอ้มความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนูญเพื่อพจิารณาวนิิจฉยั 

 มาตรา ๒๑๔๒๓๖  ในกรณีที่มีความขัดแยง้ปัญหาเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าทีร่ะหว่างของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนญูทีม่ิใช่ศาลตั้งแต่สอง
องค์กรขึ้นไปซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ หรือคณะ 
กรรมการสรรหาองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้  ใหป้ระธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒสิภา ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจััย 

 มาตรา ๒๖๔ วรรคสาม  ค าวินิจััยของศาลรัฐธรรมนญูให้ใช้ได้
ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สดุแลว้ 
 มาตรา ๒๖๗  องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่ง
พิจารณาและในการท าค าวินจิััย ต้องประกอบด้วยตลุาการศาลรัฐธรรมนญู
ไม่น้อยกว่าเกา้คน ค าวินจิััยของศาลรัฐธรรมนญูให้ถือเสียงข้างมาก เวน้แต่
จะมีบญัญตัิเป็นอย่างอื่นในรฐัธรรมนญูนี ้ 
 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท าค า
วินิจััยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อท่ีประชุมก่อนการลงมต ิ 
 ค าวินิจััยของศาลรัฐธรรมนญูและค าวินิจััยของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

 มาตรา ๒๖๔๒๑๑ วรรคสาม  ค าวนิิจฉยัของศาล
รฐัธรรมนูญใหใ้ชไ้ดใ้นคดทีัง้ปวง แต่ไม่กระทบกระเทอืนถงึค า
พพิากษาของศาลอนัถงึทีส่ดุแลว้ 
 มาตรา ๒๖๗๒๑๖  องคค์ณะของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ
ในการนัง่พจิารณาและในการท าค าวนิิจฉยั ตอ้งประกอบดว้ย 
ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญไม่น้อยกว่าเก้าหา้คน ค าวนิิจฉยัของศาล
รฐัธรรมนูญใหถ้อืเสยีงขา้งมาก เวน้แต่จะมบีญัญตัเิป็นอย่างอื่นใน
รฐัธรรมนูญนี้  
 

 

 มาตรา ๒๑๖๒๓๗  องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน
การนั่งพิจารณาและในการท าค าวินิจััย ต้องประกอบด้วยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูไม่น้อยกว่าห้าคน  ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบญัญัติเป็นอย่างอื่นใน

รัฐธรรมนูญนี ้
 ค าวินิจััยของศาลรัฐธรรมนญูให้ถอืเสียงข้างมาก  เว้นแต่จะมี
บัญญัตเิป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้  โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง
เป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท าความเห็นในการวินิจััยในส่วนของตน
พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมต ิ
 



๒๒๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ค าวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความ
เป็นมาหรือค ากล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผล
ในการวินิจััยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญตัิ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง  
 มาตรา ๒๖๘  ค าวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด 
มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ  
 มาตรา ๒๖๙  วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญูให้เป็นไป
ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญก าหนด ซึ่งต้องกระท าโดยมตเิอกัันท์ของคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมี
หลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การให้โอกาส
คู่กรณีแสดงความเห็นของตนก่อนการวินิจััยคดี การให้สิทธิคู่กรณีขอ
ตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และการให้เหตุผลประกอบค าวินิจััยหรือค าสั่งของศาล
รัฐธรรมนูญด้วย 

 ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญซึง่เป็นองคค์ณะทุกคนจะตอ้งท า
ค าความเหน็ในการวนิจิฉยัในสว่นของตนพรอ้มแถลงดว้ยวาจาต่อ
ทีป่ระชมุก่อนการลงมต ิ 

 ค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญและค าความเหน็ในการ
วนิิจฉยัของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญทุกคน ใหป้ระกาศในราช
กจิจานุเบกษา  
 ค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย
ความเป็นมาหรอืค ากล่าวหา สรุปขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดม้าจากการ
พจิารณา เหตุผลในการวนิจิฉยัในปัญหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้
กฎหมาย และบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญและกฎหมายทีย่กขึน้
อา้งองิ  
 ค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญใหเ้ป็นเดด็ขาด มผีลผกูพนั
รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล และองคก์รอื่นของรฐั 
 วธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญใหเ้ป็นไปตามพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๖๘  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด 

มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีศาล และองค์กรอื่นของรัฐ 

 มาตรา ๒๖๙  วิธีพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไป

ตามทีศ่าลรัฐธรรมนูญก าหนด ซึ่งต้องกระท าโดยมติเอกฉันทข์อง

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

 วิธีพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อย

ต้องมหีลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย 

การใหโ้อกาสคู่กรณีแสดงความเห็นของตนก่อนการวินิจฉัยคด ี

การให้สิทธิคู่กรณีขอตรวจดูเอกสารที่เก่ียวกับตน การเปิดโอกาส

 ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการ

วินิจฉยัของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา  

 ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบ 

ด้วยความเป็นมาหรือค ากล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ไดม้าจากการ

พิจารณา เหตุผลในการวินจิฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ

กฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้น

อ้างอิง  

 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยศาลรฐัธรรมนญูและวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนญู 
 ค าวินิจััยของศาลรัฐธรรมนญูให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐทุกองค์กร  และให้
ใช้ได้ในคดีทั้งปวง  แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอนั
ถึงที่สุดแล้ว  ทั้งนี้ ค าวินิจััยของศาลรัฐธรรมนญูและความเห็นใน
การวินิจััยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 วิธีพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๑๑ วรรคสาม  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้

ใชไ้ด้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอัน

ถึงที่สุดแล้ว 

 



๒๒๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ใหม้ีการคัดค้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการให้เหตุผล

ประกอบค าวินิจฉัยหรือค าส่ังของศาลรัฐธรรมนูญด้วย 
 มาตรา ๒๖๕  ในการปฏิบัติหนา้ที่ ศาลรฐัธรรมนญูมีอ านาจเรยีก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยค า ตลอดจนขอใหศ้าล พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวสิาหกจิ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ด าเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่ง
การพิจารณาได ้ 
 ศาลรัฐธรรมนญูมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่มอบหมาย 

 มาตรา ๒๖๕๒๑๓  ในการปฏบิตัหิน้าที ่ศาลรฐัธรรมนูญ
มอี านาจเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งจากบคุคลใด หรอื
เรยีกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า ตลอดจนขอใหศ้าล พนกังานสอบสวน 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่น
ทอ้งถิน่ ด าเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพจิารณาได ้ 

 ศาลรฐัธรรมนูญมอี านาจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคลเพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีม่อบหมาย 

ตัดออกท้ังมาตรา 

  มาตรา ๒๑๕  ในกรณีทีศ่าลรฐัธรรมนูญเหน็ว่าเรื่องใด
หรอืประเดน็ใดทีไ่ดม้กีารเสนอใหศ้าลรฐัธรรมนูญพจิารณา เป็น
เรื่องหรอืประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนูญไดเ้คยพจิารณาวนิิจฉยัแลว้ 
ศาลรฐัธรรมนูญจะไม่รบัเรื่องหรอืประเดน็ดงักล่าวไวพ้จิารณากไ็ด ้

ตัดออกท้ังมาตรา 

ส่วนที ่๓  
ศาลยุติธรรม 

ไม่มกีารแกไ้ข ไม่มกีารแกไ้ข 

 มาตรา ๒๗๑  ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง 
เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอื่น 

 มาตรา ๒๗๑๒๑๘  ศาลยุตธิรรมมอี านาจพจิารณาพพิากษา
คดทีัง้ปวง เวน้แต่คดทีีร่ฐัธรรมนูญนี้หรอืกฎหมายบญัญตัใิหอ้ยู่ใน
อ านาจของศาลอื่น 

 มาตรา ๒๑๘๒๓๘  ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ใน
อ านาจของศาลอื่น 

 มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง  ศาลยุตธิรรมมสีามชั้น คือ ศาล
ช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิว้เป็นอย่างอ่ืนใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น  

 มาตรา ๒๗๒๒๑๙ วรรคหน่ึง  ศาลยุตธิรรมมสีามชัน้ 
คอื ศาลชัน้ตน้ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎกีา เวน้แต่ทีม่บีญัญตัไิว้
เป็นอย่างอื่นในรฐัธรรมนูญนี้หรอืตามกฎหมายอื่น  

 มาตรา ๒๑๙ วรรคหนึง่๒๓๙  ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาล
ช้ันต้น ศาลช้ันอุทธรณ์ และศาลฎกีา เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิว้เป็นอย่าง
อื่นในรัฐธรรมนญูหรือตามกฎหมายอื่น 

 มาตรา ๒๗๒ วรรคสองและวรรคสาม 
 ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 
โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารง

 มาตรา ๒๗๒๒๑๙ วรรคส่ีและวรรคห้า 

 ใหม้แีผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงในศาล
ฎกีา โดยองคค์ณะผูพ้พิากษาประกอบดว้ยผูพ้พิากษาในศาลฎกีาซึง่

 มาตรา ๒๑๙ วรรคสีแ่ละวรรคหา้๒๔๐  ให้มีแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษา
ประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้



๒๒๔ 
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จ านวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้เลือกเป็นรายคดี  
 อ านาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ให้เป็นไปตามที่บญัญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูนี้และในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหนง่
ทางการเมือง 

ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูพ้พิากษาศาลฎกีาหรอืผูพ้พิากษาอาวุโสซึง่
เคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูพ้พิากษาศาลฎกีาจ านวนเกา้คน ซึง่
ไดร้บัเลอืกโดยทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาโดยวธิลีงคะแนนลบั และให้
เลอืกเป็นรายคด ี 

 อ านาจหน้าทีข่องศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืงและวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
ใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญนี้และในกฎหมายพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมอืง 

พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไมต่่ า
กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจ านวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้เลือกเป็นรายคด ี
 อ านาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง การอุทธรณค์ าพิพากษา และวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตามที่บัญญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู
นี้และในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

  มาตรา ๒๗๒๒๑๙ วรรคสาม  ใหศ้าลฎกีามอี านาจ
พจิารณาและวนิิจฉยัคดทีีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้และการเพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่
สมาชกิวุฒสิภา  และใหศ้าลอทุธรณ์มอี านาจพจิารณาและวนิจิฉยัคดทีี่
เกีย่วกบัการเลอืกตัง้และการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่  ทัง้นี้ วธิพีจิารณาและวนิิจฉยั
คดใีหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีท่ีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาก าหนด โดยตอ้งใช้
ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเรว็ 
 

 มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม๒๔๑  ใหศ้าลฎีกามีอ านาจพจิารณา
และวินจิฉยัคดีที่เกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ใน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวฒุิสภา  
และให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจพจิารณาและวินจิฉยัคดีที่เกีย่วกบัการ

เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตัง้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้ วิธีพจิารณาและวินจิฉยัคดใีห้
เป็นไปตามระเบยีบทีท่ี่ประชมุใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยต้องใช้ระบบ
ไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็วให้ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และ
ศาลอุทธรณค์ดีช านัญพิเศษ มีอ านาจพิจารณาและพิพากษาคดี
ดังต่อไปนี ้
 (๑) คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ให้อยู่ในอ านาจของศาลอุทธรณ์  และคดเีกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลอืกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่ของศาลใดให้อยู่ในอ านาจของศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนั้น แล้วแต่กรณ ี
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๒) คดีเกี่ยวกับการจงใจไมย่ื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยส์ิน
และหนีส้ินและเอกสารประกอบ หรือ 
 จงใจยื่นบัญชีดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปดิ
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ศาลอุทธรณ์และ
ศาลอุทธรณภ์าคมีอ านาจพิจารณาพิพากษา  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 (๓) คดีช านัญพิเศษให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณค์ดีช านัญพิเศษ  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 วิธีพิจารณาและการพิพากษาคดีตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎกีาก าหนด โดยต้องใช้ระบบไต่สวน 
และเป็นไปโดยรวดเร็ว 

  มาตรา ๒๗๒๒๑๙ วรรคสอง  ศาลฎกีามอี านาจ
พจิารณาพพิากษาคดทีีร่ฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายบญัญตัใิหเ้สนอ
ต่อศาลฎกีาไดโ้ดยตรง และคดทีีอุ่ทธรณ์หรอืฎกีาค าพพิากษาหรอื
ค าสัง่ของศาลชัน้ตน้หรอืศาลอุทธรณ์ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ เวน้
แต่เป็นกรณีทีศ่าลฎกีาเหน็ว่าขอ้กฎหมายหรอืขอ้เทจ็จรงิทีอุ่ทธรณ์
หรอืฎกีานัน้จะไม่เป็นสาระอนัควรแก่การพจิารณา ศาลฎกีามี
อ านาจไม่รบัคดไีวพ้จิารณาพพิากษาได ้ ทัง้นี้ ตามระเบยีบที ่
ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาก าหนด 

ตัดอออกทั้งวรรค 

ส่วนที่ ๔ 
ศาลปกครอง 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๗๖  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือในก ากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ 

 มาตรา ๒๗๖๒๒๓  ศาลปกครองมอี านาจพจิารณาพพิากษา
คดทีี่เป็นข้อพพิาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืองคก์รตามรฐัธรรมนูญ 
หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัที่อยู่ในบังคบับัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาล

 มาตรา ๒๒๓๒๔๒  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีพิพาทระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนญู หรือเจ้าหนา้ทีข่อง
รัฐกับเอกชน หรือระหว่างหนว่ยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน ซึ่ง
เป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าท่ี
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการ
กระท าหรือการละเว้นการกระท าที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้อง
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมาย ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ 
 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันต้น และจะมีศาล
ปกครองช้ันอุทธรณ์ด้วยกไ็ด ้

กบัเอกชน หรอืระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืองคก์รตามรฐัธรรมนูญ 
หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัที่อยู่ในบังคบับัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาล
ดว้ยกนั ซึ่งเป็นข้อพิพาทอนัเนื่องมาจากการกระท าหรือการละเว้นการ
กระท าทีห่นว่ยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐนั้น ต้องปฏบิัตใิชอ้ านาจทางปกครองตาม
กฎหมาย หรอืเนื่องมาจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าที่
ด าเนินกจิการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 
รฐัวสิาหกจิ หรือราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืองคก์รตาม
รฐัธรรมนูญ หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐันั้น ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าทีต่ามกฎหมาย ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิรวมทัง้มอี านาจ
พจิารณาพพิากษาเรื่องทีร่ฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายบญัญตัใิหอ้ยูใ่น
อ านาจของศาลปกครอง 
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถงึการวนิิจฉยัชี้
ขาดขององคก์รตามรฐัธรรมนูญซึง่เป็นการใชอ้ านาจโดยตรงตาม
รฐัธรรมนูญขององคก์รตามรฐัธรรมนูญนัน้ 

 ใหม้ศีาลปกครองสงูสดุและศาลปกครองชัน้ตน้ และจะมี
ศาลปกครองชัน้อุทธรณ์ดว้ยกไ็ด ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐด้วยกันปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทาง
ปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทาง
ปกครอง รวมทั้งคดีอันเนื่องมาจากการบริหารและการบริหารงาน
บุคคลของหนว่ยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าทีข่อง
ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ  
รวมทั้งตลอดจนมีอ านาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนญูหรือ
กฎหมายบญัญตัิให้อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาด
ใช้อ านาจหน้าทีซ่ึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนญูของ
องค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งเป็นมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญรัฐ  นั้น 
 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันต้น และจะมีศาล
ปกครองช้ันอุทธรณ์ด้วยกไ็ด ้

 มาตรา ๒๗๗  การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครอง
พ้นจากต าแหน่ง ต้องไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตลุาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญตัิก่อน แล้วจึงน าความกราบบังคม
ทูล 
 ผู้ทรงคณุวุฒิสาขานติิศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหาร
ราชการแผน่ดิน อาจได้รบัแต่งตั้งใหเ้ป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสดุได ้

 มาตรา ๒๗๗๒๒๔  การแต่งตัง้และการใหตุ้ลาการในศาล
ปกครองพน้จากต าแหน่ง ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะ 
กรรมการตุลาการศาลปกครองตามทีก่ฎหมายบญัญตักิ่อน แลว้จงึ
น าความกราบบงัคมทลู 

 ผูท้รงคุณวุฒสิาขานิตศิาสตรแ์ละผูท้รงคุณวุฒใินการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ

 มาตรา ๒๒๔๒๔๓  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดิน อาจไดร้ับแต่งตั้งให้เป็น
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้  การแต่งตั้งและการใหบุ้คคล
ดังกล่าวเป็นตลุาการในศาลปกครองพ้นจากต าแหน่งสูงสุดให้แต่งตัง้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนตลุาการในศาลปกครองสูงสดุทั้งหมด 
และต้องได้รับความเห็นชอบของจากคณะกรรมการตลุาการศาล



๒๒๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้แต่งตั้งไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนตลุาการในศาลปกครองสูงสดุทั้งหมด และ
ต้องไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตลุาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบญัญตัิและไดร้ับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้วจึงน าความ
กราบบังคมทลู  
 การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการ
ในศาลปกครอง ต้องไดร้ับความเหน็ชอบของคณะกรรมการตลุาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญตัิ 

ได ้การแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสงูสดุให้
แต่งตัง้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ
ทัง้หมด และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครองตามทีก่ฎหมายบญัญตัแิละไดร้บัความเหน็ชอบจากวฒุสิภา
ก่อน แลว้จงึน าความกราบบงัคมทลู  
 การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงนิเดอืน และการลงโทษ 
ตุลาการในศาลปกครอง ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 ตุลาการศาลปกครองในชัน้ศาลใดจะมจี านวนเท่าใด ให้
เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการตุลาการศาลปกครองก าหนด 

ปกครองตามที่กฎหมายบญัญัติและไดร้ับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ก่อน แล้วจึงน าความกราบบังคมทูล 
 ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิตศิาสตรแ์ละผูท้รงคุณวุฒใินการบริหาร

ราชการแผ่นดินอาจได้รับแตง่ตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ได ้การแต่งตั้งใหบุ้คคลดังกล่าวเปน็ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้

แต่งตั้งไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดทั้งหมด และตอ้งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ

ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญตัิและได้รับความเห็นชอบจาก

วุฒิสภากอ่น แล้วจงึน าความกราบบังคมทูล  

 การคัดเลือกตลุาการในศาลปกครองช้ันต้นเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสงูสุด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายวา่ด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองบัญญัติ  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลปกครองและไดร้ับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้ว
จึงน าความกราบบังคมทูล  ในการนี้ ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของจ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด 
 การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษ 

ตุลาการในศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

 ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจ านวนเท่าใด ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองก าหนด 
 

   มาตรา ๒๔๔  ใหม้ีแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
ในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด 
 



๒๒๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 องค์คณะ อ านาจหน้าที่ การฟอ้งคดีและวิธีพิจารณาของศาล
แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่
ด้วยการจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 มาตรา ๒๗๘  การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ด ารง
ต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสดุนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตลุาการศาลปกครองและวุฒิสภาแล้ว ให้นายก 
รัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 

 มาตรา ๒๗๘๒๒๕  การแต่งตัง้ตุลาการในศาลปกครอง
ใหด้ ารงต าแหน่งประธานศาลปกครองสงูสดุนัน้ เมื่อไดร้บัความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวฒุสิภาแลว้ 

ใหน้ายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้ต่อไป 

ตัดออกท้ังมาตรา 

ส่วนที่ ๕ 
ศาลทหาร 

ไม่มกีารแกไ้ข ไม่มีการแก้ไข 

 มาตรา ๒๘๑  ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
 การแต่งตั้งและการให้ตลุาการศาลทหารพ้นจากต าแหน่ง ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 มาตรา ๒๘๑๒๒๘  ศาลทหารมอี านาจพจิารณาพพิากษา
คดอีาญาซึง่ผูก้ระท าผดิเป็นบุคคลทีอ่ยู่ในอ านาจศาลทหารและคดี
อื่น ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 การแต่งตัง้และการใหตุ้ลาการศาลทหารพน้จากต าแหน่ง 
ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 

 มาตรา ๒๒๘๒๔๕  ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาซึ่งผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารและคดีอืน่  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 การแต่งตั้งและการให้ตลุาการศาลทหารพ้นจากต าแหน่ง ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

หมวด ๑๐ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

หมวด ๑๐๑๒ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั 

หมวด ๑๒๒ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

ส่วนที่ ๑ 
การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน 

ส่วนท่ี ๑ 

การแสดงบญัชรีายการตรวจสอบทรพัยสิ์นและหนีส้นิ 
ส่วนที่ ๑ 

การตรวจสอบทรพัยส์นิบทท่ัวไป 

   มาตรา ๒๔๖  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐต้องเป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย สุจรติ และปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
รวมทั้งต้องกระท าโดยกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้   
 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง 
 



๒๒๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๙๑  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี ้มี
หน้าท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งท่ีเข้ารบัต าแหน่งหรือพ้นจากต าแหน่ง   
 (๑) นายกรัฐมนตร ี 
 (๒) รัฐมนตร ี 
 (๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 (๔) สมาชิกวุฒิสภา  
 (๕) ข้าราชการการเมืองอื่น  
 (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ 
 บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นส าเนา
หลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว 
รวมทั้งส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปี
ภาษีที่ผ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องก ากบั
ไว้ในบัญชีและส าเนาหลักฐานที่ยืน่ไว้ทุกหน้าด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๒๙๑๒๕๙  ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง
ดงัต่อไปนี้ มหีน้าทีย่ื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิของ
ตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิทุกครัง้ทีเ่ขา้รบั
ต าแหน่งหรอืพน้จากต าแหน่ง  
 (๑) นายกรฐัมนตร ี 
 (๒) รฐัมนตร ี 
 (๓) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  
 (๔) สมาชกิวุฒสิภา  
 (๕) ขา้ราชการการเมอืงอื่น  
 (๖) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ 
 บญัชตีามวรรคหนึ่งใหย้ื่นพรอ้มเอกสารประกอบซึง่เป็น
ส าเนาหลกัฐานทีพ่สิจูน์ความมอียู่จรงิของทรพัยส์นิและหนี้สนิ
ดงักล่าว รวมทัง้ส าเนาแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคล
ธรรมดาในรอบปีภาษทีีผ่่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องก ากบัไวใ้นบัญชแีละส าเนาหลักฐานที่ยื่นไว้

ทุกหน้าด้วย 

 การยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ใหร้วมถงึทรพัยส์นิของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงทีม่อบหมายใหอ้ยู่ในความครอบครองหรอืดแูลของบุคคล
อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มดว้ย 
 

 มาตรา ๒๕๙๒๔๗  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้ 
มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สิน ส าเนาแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทุกครั้งที่เข้ารบัต าแหน่งหรือพ้นจากต าแหน่ง
องค์กรตรวจสอบอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
 (๑) นายกรัฐมนตร ี
 (๒) รัฐมนตร ี
 (๓) กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ 
 (๓๔) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
 (๔๕) สมาชิกวุฒิสภา 
 (๕๖) ข้าราชการการเมืองอื่นและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
อื่น 
 (๖๗) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 (๘) เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 บัญชเีอกสารทีต่้องยื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นพร้อมเอกสาร
ต้องประกอบซึ่งเป็นส าเนาหลักฐานด้วยบัญชีทีพ่ิสูจน์ความมีอยู่
จริงของแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว รวมทัง้ส าเนา
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในรอบปภีาษีที่ผ่านมา 
พร้อมท้ังเอกสารที่เกีย่วข้องของคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรล ุ
นิติภาวะของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งผู้ซึ่งบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ได้มอบหมายให้ครอบครองหรือดแูลทรัพย์สินของตน ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ



๒๓๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๙๓  เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบแล้ว ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติซึ่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มอบหมาย ลงลายมือช่ือก ากับไว้ในบัญชีทุกหน้า  
 บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีของผู้ด ารงต าแหน่ง
อื่นห้ามมิให้เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจััยช้ีขาด และได้รับการร้องขอ
จากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและ
หนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว 

 มาตรา ๒๙๓๒๖๑  เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว ให้ประธาน

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตหิรือกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติซึ่งประธานกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติมอบหมาย ลงลายมือ

ชื่อก ากับไวใ้นบัญชีทุกหน้า  

 บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิและเอกสารประกอบ
ตามวรรคหนึ่งของนายกรฐัมนตรแีละ รฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร และสมาชกิวุฒสิภา ใหเ้ปิดเผยใหส้าธารณชนทราบโดยเรว็
แต่ตอ้งไม่เกนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนดตอ้งยื่นบญัชี
ดงักล่าว บญัชขีองผูด้ ารงต าแหน่งอื่นห้ามมิให้จะเปิดเผยแก่ผู้ใด เว้น

แต่ไดต่้อเมื่อการเปิดเผยดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา
พพิากษาคดหีรอืการวนิิจฉยัชีข้าด และไดร้บัการรอ้งขอจากศาลหรอื
ผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ  

 ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาตจิดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาตเิพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความมอียู่จรงิ
ของทรพัยส์นิและหนี้สนิดงักล่าวโดยเรว็ 

 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรค

หนึ่งและวรรคสอง ให้รวมถึงทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคล

อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 
 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา ให้เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบโดยเร็ว  แต่ต้องไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว  บัญชี
ของผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อการเปิดเผยดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจััยชี้ขาด 
และได้รับการร้องขอจากศาล ผู้มสี่วนไดเ้สีย หรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  หรือตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๖๑  บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ

เอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว

แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชี

ดังกล่าว บัญชีของผู้ด ารงต าแหน่งอื่นจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อการ

เปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือ

การวินิจฉัยชี้ขาด และได้รับการร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสีย

หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาตจิัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง

ของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว 



๒๓๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๙๒  บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ินตาม
มาตรา ๒๙๑ ให้แสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สินท่ีมีอยู่จริงในวันที่
ยื่นบัญชีดังกล่าว และต้องยื่นภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับต าแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเข้ารับต าแหน่ง  
 (๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากต าแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง  
 (๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๙๑ ซึ่งได้ยื่นบญัชีไว้แล้ว 
ตายในระหวา่งด ารงต าแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้ทายาทหรือผูจ้ัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ินท่ีมีอยู่ในวันท่ีผู้ด ารงต าแหน่งน้ันตาย ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันท่ีผูด้ ารงต าแหน่งตาย  
 ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรี ผูบ้ริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าท่ียื่นบญัชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนีส้ินอีกครัง้หนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วเปน็เวลาหนึ่งปีด้วย 

 มาตรา ๒๙๒๒๖๐  บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ
ตามมาตรา ๒๙๑๒๕๙ ใหแ้สดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิทีม่อียู่
จรงิในวนัทีย่ื่นบัญชีดังกล่าวเขา้รบัต าแหน่งหรอืวนัทีพ่น้จาก
ต าแหน่ง แลว้แต่กรณี และตอ้งยื่นภายในก าหนดเวลาดงัต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีทีเ่ป็นการเขา้รบัต าแหน่ง ใหย้ื่นภายในสามสบิ
วนันบัแต่วนัเขา้รบัต าแหน่ง  
 (๒) ในกรณีทีเ่ป็นการพน้จากต าแหน่ง ใหย้ื่นภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัพน้จากต าแหน่ง  
 (๓) ในกรณีทีบุ่คคลตามมาตรา ๒๙๑๒๕๙ ซึง่ไดย้ื่นบญัชี
ไวแ้ลว้ ตายในระหว่างด ารงต าแหน่งหรอืก่อนยื่นบญัชหีลงัจากพน้
จากต าแหน่ง ใหท้ายาทหรอืผูจ้ดัการมรดก ยื่นบญัชแีสดงรายการ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิทีม่อียูใ่นวนัทีผู่ด้ ารงต าแหน่งนัน้ตาย ภายใน
เกา้สบิวนันบัแต่วนัทีผู่ด้ ารงต าแหน่งตาย  
 ผูด้ ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ซึง่พน้จาก
ต าแหน่ง นอกจากตอ้งยื่นบญัชตีาม (๒) แลว้ ใหม้หีน้าทีย่ื่นบญัชแีสดง
รายการทรพัยส์นิและหนี้สนิทีม่อียูจ่รงิในวนัครบหนึ่งปีนบัแต่วนัทีพ่น้
จากต าแหน่งดงักล่าวอกีครัง้หนึ่งโดยใหย้ื่นภายในสามสบิวนันบัแต่
วนัทีพ่น้จากต าแหน่งดังกล่าวมาแลว้เป็นเวลาหนึ่งปีดว้ย 

ตัดออกท้ังมาตรา 

 มาตรา ๒๙๔  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากต าแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท าการตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งนั้น แล้วจัดท า 
 

 มาตรา ๒๙๔๒๖๒  ในกรณีทีม่กีารยื่นบญัชเีพราะเหตุทีผู่้
ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงผูใ้ดพน้จากต าแหน่งหรอืตาย ให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตทิ าการ
ตรวจสอบความเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิและหนี้สนิของผูด้ ารง

ตัดออกท้ังมาตรา 



๒๓๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

รายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา   
 ในกรณีที่ปรากฏว่าผูด้ ารงต าแหนง่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยังอัยการสูงสดุเพื่อด าเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินท่ีเพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตก
เป็นของแผ่นดินต่อไป  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๓๐๕ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ต าแหน่งนัน้ แลว้จดัท ารายงานผลการตรวจสอบ รายงานดงักล่าวให้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
 ในกรณีทีป่รากฏว่าผูด้ ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งผูใ้ดมี
ทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตสิง่เอกสารทัง้หมดทีม่อียู่พรอ้มทัง้
รายงานผลการตรวจสอบไปยงัอยัการสงูสดุเพื่อด าเนินคดต่ีอศาล
ฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงใหท้รพัยส์นิ
ทีเ่พิม่ขึน้ผดิปกตนิัน้ตกเป็นของแผ่นดนิต่อไป และใหน้ า
บทบญัญตัมิาตรา ๒๗๒ วรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๓๐๕ วรรคห้า มาใช้บงัคับโดย

อนุโลม 
 มาตรา ๒๙๕  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบญัชี
แสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สนิและเอกสารประกอบตามที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนญูนี ้หรือจงใจยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิและหนีส้ินและ
เอกสารประกอบด้วยข้อความอันเปน็เท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง
ให้ทราบ ใหผู้้นั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยืน่ตามมาตรา 
๒๙๒ หรือนบัแต่วันที่ตรวจพบว่ามีการกระท าดังกล่าว แล้วแต่กรณ ีและผู้
นั้นต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ  เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่
พ้นจากต าแหน่ง  
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องใหศ้าลรฐัธรรมนญูวินิจััยช้ีขาดต่อไป และเมือ่
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิััยช้ีขาดแล้ว ใหน้ าบทบัญญัตมิาตรา ๙๗ มาใช้บังคับ
โดยอนโุลม 

 มาตรา ๒๙๕๒๖๓  ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงผูใ้ด 
จงใจไม่ยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิและเอกสาร
ประกอบตามทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญนี้ หรอืจงใจยื่นบญัชแีสดง
รายการทรพัยส์นิและหนี้สนิและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนั
เป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบ ใหผู้้นั้นพ้นจาก
ต าแหนง่นับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยื่นตามมาตรา ๒๙๒ หรือนบั

แต่วันที่ตรวจพบว่ามีการกระท าดังกล่าว แล้วแต่กรณี และผู้นั้น

ต้องห้ามมิคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาตเิสนอเรื่องใหศ้าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืงใด ๆ เป็นเวลาห้าปีนับแตว่ันที่พ้นจากต าแหน่ง

วนิิจฉยัต่อไป 
 เมื่อมีกรณีถ้าศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืงวนิิจฉยัว่าผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงผูใ้ดกระท า

ตัดออกท้ังมาตรา 



๒๓๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ความผดิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องใหผู้น้ัน้พน้จากต าแหน่งในวนัทีศ่าล
รัฐธรรมนูญฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง
วนิิจฉยัชี้ขาดต่อไป และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว โดย
ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๙๗๙๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และผูน้ัน้
ตอ้งหา้มมใิหด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงหรอืด ารงต าแหน่งใดใน
พรรคการเมอืงเป็นเวลาหา้ปีนบัแต่วนัทีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาของ
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงวนิิจฉยัดว้ย 

 มาตรา ๒๙๖  บทบัญญัติมาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา 
๒๙๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๒๙๕ วรรคหนึ่ง ให้ใช้
บังคับกับเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐตามที่บัญญัตไิว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยโดย
อนุโลม 

 มาตรา ๒๙๖๒๖๔  บทบญัญตัมิาตรา ๒๙๑๒๕๙ มาตรา 
๒๙๒๒๖๐ มาตรา ๒๙๓๒๖๑ วรรคหนึ่งและวรรคสามสอง และ
มาตรา ๒๙๕๒๖๓ วรรคหนึ่ง ใหใ้ชบ้งัคบักบัเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 
ตามทีบ่ัญญตัิไวใ้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะ 
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตกิ าหนดดว้ย
โดยอนุโลม 

 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
อาจเปิดเผยบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิและเอกสาร
ประกอบทีม่กีารยื่นไวแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีได้ ถา้เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินคดหีรอืการวนิิจฉยัการกระท าความผดิ ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ 

ตัดออกท้ังมาตรา 

 ส่วนท่ี ๒ 

การกระท าท่ีเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

 

ไม่มีการแก้ไข 
 



๒๓๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

   มาตรา ๒๔๘  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐต้องไม่กระท าการทีเ่ป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชนส์่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องไม่ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 (๑) ไม่ก าหนดนโยบายหรือเสนอกฎหมายหรือกฎซึ่งเอื้อ
ประโยชน์ต่อกิจการที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้เสียอยู่ 
 (๒) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น มา
ประกอบการใช้ดลุพินิจในการปฏบิัติหน้าที่ให้เป็นคณุหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลนั้น 
 (๓) ไม่ใช้เวลาราชการหรือของหน่วยงาน เงิน ทรัพย์สิน 
บุคลากร บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือข้อมูลภายในของทาง
ราชการหรือหน่วยงาน ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น  
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ 
 (๔) ไม่กระท าการใด ด ารงต าแหนง่ใด หรือปฏิบัติการใด ใน
ฐานะส่วนตัว ทีก่่อให้เกิดความเคลือบแคลงว่าจะขดักับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผดิชอบของหน้าท่ี หรือเป็นท่ีเสื่อมเสียแก่
ต าแหน่งหน้าที ่

 มาตรา ๑๑๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง  
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ นอกจากข้าราชการการเมืองอื่น
ซึ่งมิใช่รัฐมนตรี  
 (๒) ไม่รับสัมปทานจากรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเขา้เป็นคูส่ญัญากับรัฐ หน่วยราชการ หนว่ยงานของรัฐ 
หรือรัฐวสิาหกิจ อันมลีักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุน้ส่วนหรอื
ผู้ถือหุ้นในห้างหุน้ส่วนหรือบริษัทที่รบัสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว  

 มาตรา ๑๑๐๒๖๕  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิ
วุฒสิภาตอ้ง  
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรอืหน้าทีใ่ดในหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืต าแหน่งสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอืพนักงานขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ทั้งนี้ นอกจาก
ข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี  
 (๒) ไม่รบัหรอืแทรกแซงหรอืกา้วก่ายการเขา้รบัสมัปทาน
จากรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืเขา้
เป็นคู่สญัญากบัรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอื

 มาตรา ๒๖๕๒๔๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรี
และสมาชิกวฒุิสภารัฐมนตรตี้อง 
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่
ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
ลูกจ้างของบุคคลใด 
 (๑๒) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๒๓) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสมัปทาน
จากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ หรือเข้า



๒๓๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงาน
ตามปกติ  
 บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรี 
 

รฐัวสิาหกจิ อนัมลีกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน หรอืเป็นหุน้สว่น
หรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัทีร่บัสมัปทานหรอืเขา้เป็น
คู่สญัญาในลกัษณะดงักล่าว ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
 (๓) ไม่รบัเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ เป็นพเิศษนอกเหนือไปจากที่
หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ ปฏบิตักิับต่อบุคคล
อื่น ๆ ในธุรกจิการงานตามปกต ิ 
 (๔) ไม่กระท าการอนัเป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ 
 บทบญัญตัมิาตรานี้มใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณีทีส่มาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภารบัเบีย้หวดั บ าเหนจ็ บ านาญ เงนิปีพระบรม
วงศานุวงศ ์หรอืเงนิอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั และมใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณี
ทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภารบัหรอืด ารงต าแหน่ง
กรรมาธกิารของรฐัสภา สภาผูแ้ทนราษฎร หรอืวุฒสิภา หรอืกรรมการที่
ไดร้บัแต่งตัง้ในฐานะเป็นผูท้รงคุณวุฒิตามบทบัญญัตแิหง่กฎหมาย  
หรือกรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ ในกรณีที่
ด ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมืองอื่นซึ่งมใิช่รัฐมนตร ี
 ใหน้ าความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบ้งัคบักบัคู่สมรสและ
บุตรของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา และบุคคล
อื่นซึง่มใิช่คู่สมรสและบตุรของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอื
สมาชกิวฒุสิภานัน้ ทีด่ าเนินการในลกัษณะผูถู้กใช ้ผูร้่วม
ด าเนินการ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
หรอืสมาชกิวุฒสิภาใหก้ระท าการตามมาตรานี้ดว้ย 
 
 

เป็นคู่สญัญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสมัปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
 (๓๔) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ี
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวปฏิบตัิต่อ
บุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 
 (๔๕) ไม่กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ วรรค
หก 
 บทบัญญัตมิาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรนายกรัฐมนตรีหรือสมาชิกวุฒิสภารัฐมนตรีรับเบี้ยหวดั 
บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน  และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายกรัฐมนตรีหรือสมาชิกวฒุิสภารัฐมนตรีรับหรือด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือรัฐสภา 
หรือกรรมการทีไ่ด้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเป็น
การด ารงต าแหน่งหรือด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 ให้น าความใน (๒๓) (๓๔) และ (๔๕) มาใช้บังคับกับคู่สมรส
และบุตรของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนายกรัฐมนตรีหรือสมาชิก
วุฒิสภารัฐมนตรี และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบตุรของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ด าเนินการใน
ลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผูไ้ด้รับมอบหมายจาก
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรนายกรัฐมนตรีหรือสมาชิกวุฒิสภารัฐมนตรี
ให้กระท าการตามมาตรานีด้้วย 



๒๓๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๖๗  ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๖๕ มาใชบ้งัคบั
กบันายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรดีว้ย  เวน้แต่เป็นการด ารงต าแหน่ง
หรอืด าเนินการตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย และจะด ารงต าแหน่ง
ใดในหา้งหุน้สว่น บรษิทั หรอืองคก์ารทีด่ าเนินธุรกจิโดยมุง่หาผล
ก าไรหรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั หรอืเป็นลกูจา้งของบุคคลใดกม็ไิด้
ดว้ย 

 มาตรา ๒๖๗  ให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย  เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่ง

หรือด าเนินการตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย และจะด ารง

ต าแหนง่ใดในห้างหุ้นส่วน บริษทั หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดย

มุ่งหาผลก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคล

ใดก็มิได้ด้วย 

 มาตรา ๒๐๙  รัฐมนตรีต้องไมเ่ป็นหุน้ส่วนหรือผู้ถือหุน้ในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไมค่งไว้ซึ่งความเปน็หุ้นสว่นหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี ้ตามจ านวนที่กฎหมายบัญญัต ิในกรณีที่
รัฐมนตรผีู้ใดประสงคจ์ะไดร้ับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้รัฐมนตรี
ผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไดร้ับแต่งตั้ง และให้รัฐมนตรผีู้นั้นโอน
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจดัการทรัพยส์ินเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ 
 ห้ามมิให้รัฐมนตรีผู้นั้นกระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไป
บริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าว 

 มาตรา ๒๐๙๒๖๙  นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรตีอ้งไม่เป็น
หุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั หรอืไม่คงไวซ้ึง่ความ
เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัต่อไป ทัง้นี้ ตาม
จ านวนทีก่ฎหมายบญัญตั ิในกรณีทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูใ้ด
ประสงคจ์ะไดร้บัประโยชน์จากกรณีดงักล่าวต่อไป ใหน้ายกรฐัมนตรี
หรอืรฐัมนตรผีูน้ัน้แจง้ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาตทิราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
และใหน้ายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูน้ัน้โอนหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอื
บรษิทัดงักล่าวใหน้ิตบิุคคลซึง่จดัการทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์ของ
ผูอ้ื่น ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 

 ห้ามมิให้นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรผีู้นั้นจะกระท าการใด
อนัมลีกัษณะเป็นการเขา้ไปบรหิารหรอืจดัการใด ๆ เกีย่วกบัหุน้
หรอืกจิการของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง มไิด ้

 บทบญัญตัมิาตรานี้ใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัคู่สมรสและบตุรที่
ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรดีว้ย และใหน้ า
บทบญัญตัมิาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๖๙๒๕๐  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความ
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป  ทั้งนี้ ตาม
จ านวนที่กฎหมายบญัญตัิ  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรผีู้ใด
ประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรผีู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจดัการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรจีะกระท าการใดอันมลีักษณะเป็น
การเข้าไปบริหารหรือจดัการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได ้
 บทบัญญัตมิาตรานี้ให้น ามาใช้บังคบักับคู่สมรสและบุตรที่ซึ่ง
ยังไม่บรรลุนติิภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรรีวมทั้งผู้ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุน้
แทนตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ด้วย และให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บงัคับโดยอนุโลม 
 



๒๓๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๑๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซง
การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๑๑๒๖๖  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิ
วุฒสิภาตอ้งไมใ่ชส้ถานะหรอืต าแหน่งการเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาเขา้ไปกา้วก่ายหรอืแทรกแซงการบรรจุ 
แต่งตั้ง ย้าย โอน เล่ือนต าแหนง่ และเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ

ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมใิช่ข้าราชการการเมือง 

พนักงานหรือลูกจา้งของหนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือใหบุ้คคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ของผูอ้ื่น หรอืของพรรคการเมอืง ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 (๑) การปฏบิตัริาชการหรอืการด าเนินงานในหน้าทีป่ระจ า
ของขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรฐั รฐัวสิาหกจิ กจิการทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่ หรอืราชการสว่น
ทอ้งถิน่ 
 (๒) การบรรจุ แต่งตัง้ โยกยา้ย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อน
เงนิเดอืนของขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ าและมใิช่
ขา้ราชการการเมอืง พนกังาน หรอืลกูจา้งของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ กจิการทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่ หรอืราชการ
สว่นทอ้งถิน่ หรอื 
 (๓) การใหข้า้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า
และมใิช่ขา้ราชการการเมอืง พนกังาน หรอืลกูจา้งของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ กจิการทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่ หรอื
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พน้จากต าแหน่ง 
 
 

 มาตรา ๒๖๖๒๕๑  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภานายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการ
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชกิวุฒิสภาทางการเมืองเข้าไป
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของ
พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ใน
เรื่องดังต่อไปนี ้
 (๑) การปฏิบตัิราชการหรือการด าเนินงานในหน้าท่ีประจ าของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหนว่ยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถอืหุ้นใหญ่หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 (๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่
ข้าราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ 

 (๓) การให้ข้าราชการซึง่มตี าแหนง่หรือเงินเดือนประจ าและ
มิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยราชการ 
หน่วยงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ ่
หรือราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 
 (๔) การแต่งตั้งและการให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ พ้นจากต าแหน่ง 
 ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการกระท าตามอ านาจหน้าท่ีในการบรหิาร
ราชการแผ่นดินตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  และต้องป้องกันหรือก ากบัดูแลไม่ให้คูส่มรสและบุตรของตน 



๒๓๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๐๘  รัฐมนตรจีะด ารงต าแหน่งหรือกระท าการใด
ตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๐ มิได ้เว้นแต่ต าแหน่งท่ีต้องด ารงตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน 
บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มไิดด้้วย 

 มาตรา ๒๐๘๒๖๘  นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรจีะด ารง
ต าแหนง่หรือกระท าการใดตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๑๐๒๖๖ 

มไิด ้เวน้แต่ต าแหนง่ที่ต้องด ารงเป็นการกระท าตามอ านาจหน้าที่
ในการบรหิารราชการตามบทบญัญัตแิหง่กฎหมาย และจะด ารง
ต าแหนง่ใดในห้างหุ้นส่วน บริษทั หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดย

มุ่งหาผลก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกันนโยบายทีไ่ดแ้ถลงต่อ
รฐัสภาหรอืเป็นลูกจ้างของบคุคลใดก็มิได้ด้วยตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ

รวมทั้งบุคคลใดในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ตนเองสังกัดอยู่ 
กระท าการดังกล่าวด้วย 
 มาตรา ๒๖๘  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระท าการใด

ที่บัญญตัิไวใ้นมาตรา ๒๖๖ มิได ้เว้นแต่เป็นการกระท าตาม

อ านาจหน้าทีใ่นการบรหิารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ

รัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบญัญัต ิ

  มาตรา ๒๖๗  ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๖๕ มาใชบ้งัคบั
กบันายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรดีว้ย  เวน้แต่เป็นการด ารงต าแหน่ง
หรอืด าเนินการตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย และจะด ารงต าแหน่ง
ใดในหา้งหุน้สว่น บรษิทั หรอืองคก์ารทีด่ าเนินธุรกจิโดยมุง่หาผล
ก าไรหรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั หรอืเป็นลกูจา้งของบุคคลใดกม็ไิด้
ดว้ย 

 มาตรา ๒๖๗๒๕๒  ให้น าบทบญัญัติมาตรา ๒๖๕ มาใช้

บังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย  เว้นแต่เป็นการด ารง

ต าแหนง่หรือด าเนินการตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย และจะ

ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนิน

ธุรกิจโดยมุง่หาผลก าไรหรือรายได้มาแบง่ปันกัน หรือเป็นลูกจ้าง

ของบุคคลใดกม็ิได้ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาต้องไม่กระท าการตามมาตรา ๒๔๙ (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
วรรคสอง วรรคสาม และมาตรา ๒๕๑ 
 บทบัญญัตมิาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา หรือกรรมการที่ไดร้ับ
แต่งตั้งในราชการของฝ่ายนิติบญัญัต ิ

ส่วนที่ ๓ 
การถอดถอนจากต าแหน่ง 

 

ไม่มกีารแกไ้ข ส่วนที่ ๓ 
การถอดถอนจากต าแหน่งและการตัดสิทธิทางการเมือง 

หรือสิทธิในการด ารงต าแหน่งอื่น 
 



๒๓๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๓๐๓  ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมี
พฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท าผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญตัิแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอ านาจถอดถอนผู้นั้นออกจาก
ต าแหน่งได้  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้
ด้วย คือ  
 (๑) กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 (๒) ผู้พิพากษาหรือตลุาการ พนักงานอัยการ หรือผูด้ ารง
ต าแหน่งระดับสูง ท้ังนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 มาตรา ๓๐๕  เมื่อไดร้ับค าร้องขอตามมาตรา ๓๐๔ แล้ว ให้
ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติด าเนินการไตส่วนโดยเร็ว  
 เมื่อไตส่วนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติท ารายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงานดังกลา่ว
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอข้อใดมีมลูหรือไม่ 
เพียงใด พร้อมท้ังระบุเหตุแห่งการนั้น  

 มาตรา ๓๐๓๒๗๐  ผูด้ ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ี
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา ประธานศาลฎกีา ประธาน
ศาลรฐัธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสงูสดุ หรอือยัการสงูสดุ ผูใ้ดมี
พฤตกิารณ์ร ่ารวยผดิปกต ิสอ่ไปในทางทจุรติต่อหน้าที ่สอ่ว่ากระท าผดิ
ต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ สอ่ว่ากระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการ
ยุตธิรรม หรือสอ่ว่าจงใจใชอ้ านาจหน้าทีข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทาง
จรยิธรรมอย่างรา้ยแรง  วุฒสิภามอี านาจถอดถอนผูน้ัน้ออกจาก
ต าแหน่งได ้ 
 บทบญัญตัวิรรคหนึ่งใหใ้ชบ้งัคบักบัผูด้ ารงต าแหน่ง
ดงัต่อไปนี้ดว้ย คอื  
 (๑) ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ กรรมการการเลอืกตัง้ 
ผูต้รวจการแผ่นดนิของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ  
 (๒) ผูพ้พิากษาหรอืตุลาการ พนกังานอยัการ หรอืผูด้ ารง
ต าแหน่งระดบัสงู ทัง้นี้ ตามกฎหมายพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
 มาตรา ๓๐๕๒๗๒  เมื่อไดร้บัค ารอ้งขอตามมาตรา 
๓๐๔๒๗๑ แลว้ ใหป้ระธานวฒุสิภาสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาตดิ าเนินการไต่สวนให้
แลว้เสรจ็โดยเรว็ 
 เมื่อไต่สวนเสรจ็แลว้ ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตทิ ารายงานเสนอต่อวุฒสิภา โดยใน

 มาตรา ๒๗๐๒๕๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔ วรรคสี่ วรรคห้า 
และวรรคหก ผูด้ ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดผู้ใดมี
พฤติการณร์่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท า
ผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าท่ีใน
การยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญตัิแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง วฒุิสภารัฐสภามีอ านาจถอดถอนผู้นั้นออก
จากต าแหน่งได ้
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้
ด้วย คือ 
 (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๒) ผู้พิพากษา หรือตลุาการ พนกังานข้าราชการอัยการ 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรา ๒๗๒  เมื่อได้รับค าร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ แล้ว 

ให้ประธานวฒุิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติด าเนินการไต่สวนใหแ้ล้วเสร็จ

โดยเร็ว 

 เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติท ารายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยใน

รายงานดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอ
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 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอข้อใดเป็นเรื่องส าคญั จะแยก
ท ารายงานเัพาะข้อนั้นส่งไปให้วฒุิสภาพิจารณาไปก่อนก็ได ้ 
 ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติ
ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับแต่วันดังกล่าว ผู้ด ารงต าแหน่งที่ถูกกล่าวหาจะ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และให้ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่
พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อด าเนินการตามมาตรา ๓๐๖ 
และอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหา
ข้อนั้นเป็นอันตกไป  
 ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตามวรรคสี่
ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะด าเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติทราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดย
ให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติและอัยการ
สูงสุดตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจ านวนฝ่าย
ละเท่ากัน เพื่อด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้
อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะท างานดังกล่าวไม่อาจหาข้อ
ยุติเกี่ยวกับการด าเนินการฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจด าเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้ง
ทนายความให้ฟ้องคดีแทน ก็ได้ 

รายงานดงักล่าวตอ้งระบุใหช้ดัเจนว่าขอ้กล่าวหาตามค ารอ้งขอขอ้
ใดมมีลูหรอืไม่ เพยีงใด มพียานหลกัฐานทีค่วรเชื่อไดอ้ย่างไร 
พรอ้มทัง้ระบุเหตแุหง่การนั้นขอ้ยุตวิ่าจะใหด้ าเนินการอย่างไรดว้ย 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาตเิหน็ว่าขอ้กล่าวหาตามค ารอ้งขอขอ้ใดเป็นเรื่องส าคญั จะ
แยกท ารายงานเฉพาะขอ้นัน้สง่ไปใหป้ระธานวฒุสิภาตามวรรค
หนึ่งเพื่อใหพ้จิารณาไปก่อนกไ็ด ้ 

 ถา้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตมิี
มตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่ ว่าขอ้กล่าวหาใดมมีลู นบัแต่วนัดงักล่าวผูด้ ารงต าแหน่งที่
ถูกกล่าวหาจะปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปมไิดจ้นกว่าวุฒสิภาจะมมีต ิและให้
ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตสิง่
รายงานและเอกสารทีม่อียู่พรอ้มทัง้ความเหน็ไปยงัประธานวุฒสิภา
เพื่อด าเนินการตามมาตรา ๓๐๖๒๗๓ และอยัการสงูสุด เพื่อ
ด าเนินการฟ้องคดต่ีอศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืงต่อไป แต่ถา้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาตเิหน็ว่าขอ้กล่าวหาใดไม่มมีลู ใหข้อ้กล่าวหาขอ้นัน้เป็น
อนัตกไป  

 ในกรณีทีอ่ยัการสงูสุดเหน็ว่ารายงาน เอกสาร และความเหน็
ทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตสิง่ใหต้าม
วรรคสีย่งัไม่สมบูรณ์พอทีจ่ะด าเนินคดไีด้ ใหอ้ยัการสงูสุดแจง้ให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตทิราบเพื่อ
ด าเนินการต่อไป โดยใหร้ะบุขอ้ทีไ่ม่สมบรูณ์นัน้ใหค้รบถว้นในคราว
เดยีวกนั ในกรณีนี้ ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราบการ

ข้อใดมมีูลหรือไม ่เพียงใด มพียานหลักฐานที่ควรเชื่อได้อย่างไร 
พร้อมทั้งระบุข้อยตุิว่าจะให้ด าเนนิการอย่างไรด้วย 

 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอข้อใดเป็นเรื่องส าคัญ จะ

แยกท ารายงานเฉพาะข้อน้ันส่งไปให้ประธานวฒุิสภาตามวรรค

หนึ่งเพื่อให้พจิารณาไปก่อนก็ได้  

 ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี

มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับแต่วันดังกล่าวผู้ด ารงต าแหน่ง

ที่ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และ

ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่ง

รายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา

เพื่อด าเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และอัยการสูงสุด เพื่อด าเนินการ

ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

ต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอัน

ตกไป  

 ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็น

ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตาม

วรรคส่ียังไม่สมบูรณ์พอที่จะด าเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อ

ด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราว

เดียวกัน ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการ

ทุจริตแห่งชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ทุจรติแห่งชาตแิละอยัการสงูสุดตัง้คณะท างานขึน้คณะหนึ่ง โดยมี
ผูแ้ทนจากแต่ละฝ่ายจ านวนฝ่ายละเท่ากนั เพื่อด าเนินการรวบรวม
พยานหลกัฐานใหส้มบรูณ์ แลว้สง่ใหอ้ยัการสงูสุด เพื่อฟ้องคดต่ีอไป 
ในกรณีทีค่ณะท างานดงักล่าวไม่อาจหาขอ้ยุตเิกีย่วกบัการด าเนินการ
ฟ้องคดไีด ้ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาตมิอี านาจด าเนินการฟ้องคดเีองหรอืแต่งตัง้ทนายความให้
ฟ้องคดแีทนกไ็ด ้

ผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจ านวนเท่ากัน เพื่อด าเนินการรวบรวมพยาน 

หลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุด เพื่อฟ้องคดีต่อไป ใน

กรณีที่คณะท างานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการ

ฟ้องคดีได ้ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติมีอ านาจด าเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้

ฟ้องคดีแทนก็ได้ 

 มาตรา ๓๐๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ 
ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากต าแหน่งได ้ค าร้องขอ
ดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกลา่ว
กระท าความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน  
 สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ต าแหน่งได้  
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าช่ือ
ร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 มาตรา ๓๐๔๒๗๑  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสีข่องจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของสภาผูแ้ทน 
ราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน 

มสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งขอต่อประธานวุฒสิภาเพื่อใหวุ้ฒสิภามมีตติาม
มาตรา ๓๐๗๒๗๔ ใหถ้อดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓๒๗๐ ออก
จากต าแหน่งได ้ค ารอ้งขอดงักล่าวตอ้งระบุพฤตกิารณ์ทีก่ล่าวหาว่าผู้
ด ารงต าแหน่งดงักล่าวกระท าความผดิเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน  

 สมาชกิวุฒสิภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสีข่องจ านวน
สมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของวุฒสิภา มสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งขอต่อ
ประธานวุฒสิภาเพื่อใหวุ้ฒสิภามมีตติามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ใหถ้อด
ถอนสมาชกิวุฒสิภาออกจากต าแหน่งได ้ 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อ

ร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
จ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งขอใหถ้อดถอน
บุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากต าแหน่งไดต้ามมาตรา ๑๖๔ 

 มาตรา ๒๗๑๒๕๔  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน 
ราษฎร มสีิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภารัฐสภาเพื่อใหวุ้ฒิสภา
รัฐสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 
๒๗๐๒๕๓ ออกจากต าแหน่งได้ ค าร้องขอดังกล่าวต้องระบุ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท าความผดิเป็น
ข้อ ๆ ให้ชัดเจน 
 สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภามีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวฒุิสภา
รัฐสภาเพื่อใหวุ้ฒิสภารัฐสภามีมตติามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอน
สมาชิกวุฒิสภาออกจากต าแหน่งได ้
 ประชาชนพลเมืองผูม้ีสิทธิเลือกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่าสอง
หมื่นคนมสีิทธิเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐๒๕๓ 
ออกจากต าแหน่งไดต้ามมาตรา ๑๖๔๗๒ 
 เมื่อไดร้ับค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม 
แล้ว ให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการไตส่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 



๒๔๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 เมื่อไตส่วนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติท ารายงานเสนอต่อประธานรัฐสภา โดยในรายงาน
ดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามค าร้องขอข้อใดมีมลู
หรือไม่ เพยีงใด มีพยานหลักฐานที่ควรเช่ือได้อย่างไร  
 ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ว่าข้อกล่าวหาใดมมีูล ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  แต่ถา้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มมีูล ให้ข้อกล่าวหาข้อน้ันเป็นอันตกไป 
 เมื่อไดร้ับรายงานตามวรรคหา้แล้ว ให้ประธานรัฐสภาจดัให้มี
การประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวโดยเร็ว  ในกรณีที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตสิ่งรายงาน
ให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อมี
พระบรมราชโองการเรียกประชุมรฐัสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ 
และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 สมาชิกรัฐสภามีอสิระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้อง
กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ  มติทีใ่ห้ถอดถอนผู้ใดออกจากต าแหน่ง 
ให้ถือเอาคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา  และให้น าบทบัญญตัิเกี่ยวกับการ
ลงคะแนนเสียง คะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียงตาม 
มาตรา ๗๔ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   มาตรา ๒๕๕  การร้องขอ การพิจารณาและไตส่วนค าร้องขอ 
ผลของค าวินิจััยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติว่าค าร้องขอมีมูล รวมทั้งผลของการออกเสยีง
ลงคะแนนและการมีมติของรัฐสภา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ



๒๔๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคญั ดังต่อไปนี ้
 (๑) ระยะเวลาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติและรัฐสภาต้องใช้ในการพิจารณาและมีมติ 
 (๒) การให้บุคคลตามมาตรา ๒๕๓ หยุดปฏิบตัิหน้าที่ใน
ระหว่างที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตมิี
มติว่าข้อกล่าวหามีมลู ไปจนถึงเวลาที่รัฐสภามมีต ิ
 (๓) การให้มีคณะกรรมการสามฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทน
อัยการสูงสดุ และผู้ทรงคณุวุฒิทางกฎหมายอื่น ซึ่งมีจ านวนฝ่ายละ
เท่ากัน เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการฟ้องคดตี่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง 
 การจัดท าและการส่งช่ือให้ผู้มสีิทธิเลือกตั้งออกเสยีงลงคะแนน
ตามมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๗๔ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก  
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และหนว่ยงานในการจัดให้มีการลงคะแนน 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 มาตรา ๓๐๖  เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๓๐๕ แล้ว ให้
ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว
โดยเร็ว  
 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช 
 

 มาตรา ๓๐๖๒๗๓  เมื่อไดร้บัรายงานตามมาตรา ๓๐๕ 

๒๗๒ แลว้ ใหป้ระธานวุฒสิภาจดัใหม้กีารประชมุวฒุสิภาเพื่อ
พจิารณากรณีดงักล่าวโดยเรว็  

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาตสิง่รายงานใหน้อกสมยัประชุม ใหป้ระธานวฒุสิภาแจง้ให้
ประธานรฐัสภาทราบเพื่อน าความกราบบงัคมทลูเพื่อมพีระบรม

ตัดออกท้ังมาตรา 



๒๔๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

โองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวสิามญั และให้
ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ราชโองการเรยีกประชมุรฐัสภาเป็นการประชุมสมยัวสิามญั และ
ใหป้ระธานรฐัสภาลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

 มาตรา ๓๐๗  สมาชิกวุฒิสภามีอสิระในการออกเสียง
ลงคะแนนซึ่งต้องกระท าโดยวิธลีงคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใด
ออกจากต าแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา   
 ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งหรือ
ให้ออกจากราชการนับแต่วันที่วุฒสิภามมีติให้ถอดถอน และให้ตัด
สิทธิผู้นั้นในการด ารงต าแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับ
ราชการเป็นเวลาห้าป ี 
 มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเ้ปน็ท่ีสุด และจะมีการร้อง
ขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตเุดียวกันอีกมไิด ้แต่ไม่
กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

 มาตรา ๓๐๗๒๗๔  สมาชกิวฒุสิภามอีสิระในการออก
เสยีงลงคะแนนซึง่ตอ้งกระท าโดยวธิลีงคะแนนลบั มตทิีใ่หถ้อด
ถอนผูใ้ดออกจากต าแหน่ง ใหถ้อืเอาคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในหา้ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องวฒุสิภา  
 ผูใ้ดถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งใหผู้น้ัน้พน้จากต าแหน่ง
หรอืใหอ้อกจากราชการนบัแต่วนัทีวุ่ฒสิภามมีตใิหถ้อดถอน และ
ใหต้ดัสทิธผิูน้ัน้ในการด ารงต าแหน่งใดในทางการเมอืงหรอืในการ
รบัราชการเป็นเวลาหา้ปี  

 มตขิองวฒุสิภาตามมาตรานี้ใหเ้ป็นทีส่ดุ และจะมกีารรอ้ง
ขอใหถ้อดถอนบุคคลดงักล่าวโดยอาศยัเหตุเดยีวกนัอกีมไิด ้แต่ไม่
กระทบกระเทอืนการพจิารณาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

ตัดออกท้ังมาตรา 

ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ส่วนท่ี ๔ 

การด าเนินคดีอาญากบัผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ไม่มีการแก้ไข 

 

 มาตรา ๓๐๘  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูกกล่าวหาว่า
ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง มีอ านาจพิจารณาพิพากษา  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือ
บุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย  

 มาตรา ๓๐๘๒๗๕  ในกรณีทีน่ายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ี
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา หรอืขา้ราชการการเมอืง
อื่น ถูกกล่าวหาว่าร ่ารวยผดิปกต ิกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่ง
หน้าทีห่รอืทุจรติต่อหน้าทีต่ามกฎหมายอื่น ใหศ้าลฎกีาแผนก
คดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง มอี านาจพจิารณา
พพิากษา  

 มาตรา ๒๗๕๒๕๖  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูก
กล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
หรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีอ านาจพิจารณาพิพากษา 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลา่วหรือ
บุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือ



๒๔๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๓๐๙  ผู้เสยีหายจากการกระท าตามมาตรา ๓๐๘ มี
สิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อให้ด าเนินการตามมาตรา ๓๐๑ (๒) ไดต้ามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคห้า 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 บทบญัญตัวิรรคหนึ่งใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีทีบุ่คคลดงักล่าว
หรอืบุคคลอื่นเป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นบัสนุน รวมทัง้ผูใ้ห ้ผู้
ขอให ้หรอืรบัวา่จะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อจงูใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรอืประวงิการ
กระท าอนัมชิอบดว้ยหน้าทีด่ว้ย 
 การยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแหง่ชาตเิพื่อใหด้ าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ 

 ในกรณีทีผู่ถู้กกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง เป็นผูด้ ารงต าแหน่ง
นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืประธาน
วุฒสิภา  ผูเ้สยีหายจากการกระท าดงักล่าวจะยื่นค ารอ้งต่อ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิพื่อให้
ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒)  หรอืจะยื่นค ารอ้งต่อทีป่ระชุมใหญ่
ศาลฎกีาเพื่อขอใหต้ัง้ผูไ้ต่สวนอสิระตามมาตรา ๒๗๖ กไ็ด ้ แต่ถา้
ผูเ้สยีหายไดย้ื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาตแิลว้  ผูเ้สยีหายจะยื่นค ารอ้งต่อทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา
ไดต่้อเมื่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตไิม่
รบัด าเนินการไต่สวน ด าเนินการล่าชา้เกนิสมควร หรอืด าเนินการไต่
สวนแลว้เหน็ว่าไม่มมีลูความผดิตามขอ้กล่าวหา 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แหง่ชาตเิหน็ว่ามเีหตุอนัควรสงสยัว่ามกีรณีตามวรรคสี ่และคณะ 
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตมิมีตใิหด้ าเนินการ
ตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน

รับว่าจะให้ทรัพยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตามวรรคหน่ึง เพื่อ
จูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมชิอบ

ด้วยหน้าที่ด้วย 
 การยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหง่ชาติเพื่อให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริต 

 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน

วุฒิสภา  ผู้เสียหายจากการกระท าดังกล่าวจะยื่นค าร้องต่อคณะ 

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้

ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒)  หรือจะยื่นค าร้องต่อที่ประชุมใหญ่

ศาลฎีกาเพื่อขอให้ตั้งผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา ๒๗๖ ก็ได้  แต่ถ้า

ผู้เสียหายได้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติแล้ว  ผู้เสียหายจะยื่นค าร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาล

ฎีกาได้ต่อเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติไม่รับด าเนินการไต่สวน ด าเนินการล่าช้าเกินสมควร หรือ

ด าเนินการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลความผิดตามข้อกล่าวหา 

 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

แหง่ชาติเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามวรรคส่ี และคณะ 

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติมมีตใิห้ด าเนินการ

ตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

 



๒๔๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

กรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติแหง่ชาตดิ าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) โดยเรว็  ในกรณีนี้ 
ผูเ้สยีหายจะยื่นค ารอ้งต่อทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาตามวรรคสี ่มไิด ้
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคสี ่และวรรค
หา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๐๙  ผู้เสียหายจากการกระท าตามมาตรา ๓๐๘ มี
สิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติเพื่อให้ด าเนินการตามมาตรา ๓๐๑ (๒) ได้ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคส่ี และวรรค
ห้า มาใช้บงัคับโดยอนุโลม 

การทจุริตแหง่ชาติด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) โดยเรว็  ในกรณีนี ้

ผู้เสียหายจะยื่นค าร้องตอ่ที่ประชมุใหญ่ศาลฎกีาตามวรรคส่ี มิได ้

 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคส่ี และวรรค
ห้า มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๓๐๙ วรรคหนึ่ง  ผู้เสียหายจากการกระท าตาม
มาตรา ๓๐๘ มีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ด าเนินการตามมาตรา ๓๐๑ (๒) 
ได้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
 

 มาตรา ๓๐๘๒๗๕ วรรคส่ี  ในกรณีทีผู่ถู้กกล่าวหาตาม
วรรคหนึ่ง เป็นผูด้ ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร หรอืประธานวุฒสิภา  ผูเ้สยีหายจากการกระท า
ดงักล่าวจะยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาตเิพื่อใหด้ าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒)  หรอืจะยื่นค า
รอ้งต่อทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาเพื่อขอใหต้ัง้ผูไ้ต่สวนอสิระตามมาตรา 
๒๗๖ กไ็ด ้ แต่ถา้ผูเ้สยีหายไดย้ื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาตแิลว้  ผูเ้สยีหายจะยื่นค ารอ้งต่อที่
ประชุมใหญ่ศาลฎกีาไดต่้อเมื่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาตไิม่รบัด าเนินการไต่สวน ด าเนินการล่าชา้เกนิ
สมควร หรอืด าเนินการไต่สวนแลว้เหน็ว่าไม่มมีลูความผดิตามขอ้
กล่าวหา 

 มาตรา ๒๗๕ วรรคสี๒่๕๗  ในกรณีทีผู่้ถูกมีการกล่าวหาตาม
วรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งว่านายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ร่ ารวยผิดปกติ กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรอื
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีห่รือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมาย
อื่น และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่
รับด าเนินการไต่สวน ด าเนินการดงักล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือ
ด าเนินการไตส่วนแล้วเห็นว่าไม่มมีูลความผิดตามข้อกลา่วหา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภารวมกัน จ านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทัง้สองสภา หรือผูเ้สียหายจากการกระท าดังกลา่ว จะ
ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติเพื่อให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒)  หรือจะอาจยื่นค า



๒๔๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๒๗๖  ในกรณีทีท่ีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาเหน็ควร
ด าเนินการตามค ารอ้งทีย่ื่นตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสี ่ใหท้ีป่ระชุม
ใหญ่ศาลฎกีาพจิารณาแต่งตัง้ผูไ้ต่สวนอสิระจากผูซ้ึง่มคีวามเป็น
กลางทางการเมอืงและมคีวามซื่อสตัยส์จุรติเป็นทีป่ระจกัษ์  หรอืจะ
สง่เรื่องใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
ด าเนินการไต่สวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) แทนการแต่งตัง้ผูไ้ต่สวน
อสิระ กไ็ด ้
 คุณสมบตั ิอ านาจหน้าที ่วธิกีารไต่สวน และการ
ด าเนินการอื่นทีจ่ าเป็นของผูไ้ต่สวนอสิระ ใหเ้ป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ

 เมื่อผูไ้ต่สวนอสิระไดด้ าเนินการไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิและสรุป
ส านวนพรอ้มท าความเหน็แลว้ ถา้เหน็ว่าขอ้กล่าวหามมีลู ใหส้ง่
รายงานและเอกสารทีม่อียูพ่รอ้มทัง้ความเหน็ไปยงัประธานวฒุสิภาเพื่อ
ด าเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และสง่ส านวนและความเหน็ไปยงัอยัการ
สงูสดุเพื่อยื่นฟ้องคดต่ีอศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืงต่อไป และใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๗๒ วรรคหา้ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
 

ร้องต่อประธานศาลฎีกาเพื่อขอให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อขอให้
พิจารณาแต่งตั้งผูไ้ตส่วนอิสระตามมาตรา ๒๗๖ ก็ได้  แต่ถ้า
ผู้เสียหายได้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติแล้ว  ผู้เสียหายจะยื่นค าร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาล

ฎีกาได้ต่อเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติไม่รับด าเนินการไต่สวน ด าเนินการล่าช้าเกินสมควร หรือ

ด าเนินการจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมคีวามซื่อสัตย์
สุจรติเป็นท่ีประจักษ์ขึ้นคนหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่ไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มี
มูลความผิดตามข้อกล่าวหาหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าของ
บุคคลดังกลา่ว  
 ในกรณีที่ผูไ้ตส่วนอิสระด าเนินการแล้วเห็นว่าเรื่องที่ไตส่วนนั้น
มีมูล ให้ผูไ้ตส่วนอิสระส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้ง
ความเห็นไปยังประธานรัฐสภาเพือ่ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๓ และ
ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองต่อไป 
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการแต่งตั้งผูไ้ตส่วนอิสระ  
รวมทั้งการยื่นค าร้อง การด าเนินการไตส่วน การยื่นฟ้องคดีต่อศาล 
และการด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหนง่
ทางการเมือง 
 มาตรา ๒๗๖  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นควร

ด าเนินการตามค าร้องที่ยื่นตามมาตรา ๒๗๕ วรรคส่ี ให้ที่ประชุม

ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็น

กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  หรือจะ

ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ



๒๔๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ด าเนินการไต่สวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) แทนการแต่งตั้งผู้ไต่สวน

อิสระ ก็ได้ 

 คุณสมบัติ อ านาจหน้าที่ วธิีการไต่สวน และการด าเนินการ

อื่นที่จ าเป็นของผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 เมื่อผู้ไต่สวนอิสระได้ด าเนินการไตส่วนหาข้อเทจ็จริงและสรุป

ส านวนพร้อมท าความเห็นแล้ว ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหามมีูล ให้ส่ง

รายงานและเอกสารทีม่ีอยูพ่ร้อมทัง้ความเห็นไปยังประธานวฒุิสภา

เพื่อด าเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และส่งส านวนและความเห็นไปยงั

อัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองตอ่ไป และให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๗๒ วรรค

ห้า มาใช้บงัคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๑๐  ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองยึดส านวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา และอาจไต่สวน
หาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองด้วยโดย
อนุโลม  
 บทบัญญัติว่าด้วยความคุม้กันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗ มิให้น ามาใช้
บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

 มาตรา ๓๑๐๒๗๗  ในการพจิารณาคด ีใหศ้าลฎกีา
แผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงยดึส านวนของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิหรอืของ
ผูไ้ต่สวนอสิระ แลว้แต่กรณี เป็นหลกัในการพจิารณา และอาจ 
ไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็สมควร  
 วธิพีจิารณาคดขีองศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมอืงใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง และใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๖๕๒๑๓ มาใชบ้งัคบักบั
การปฏบิตัหิน้าทีข่องศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงดว้ยโดยอนุโลม  

 บทบญัญตัวิ่าดว้ยความคุม้กนัของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
และสมาชกิวุฒสิภาตามมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗๑๓๑ มใิห้

 มาตรา ๒๗๗๒๕๘  ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองยึดส านวนของคณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือของ 
ผู้ไตส่วนอิสระ แล้วแต่กรณี เป็นหลักในการพิจารณา และอาจไตส่วน
หาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดต้ามที่เห็นสมควร 
 วิธีพจิารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองให้เปน็ไปตามที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวธิีพจิารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่

ทางการเมือง และให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๒๑๓ มาใช้บังคบักับการ

ปฏิบัตหิน้าทีข่องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองด้วยโดยอนโุลม  

 บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภาตามาตรา ๑๓๑ มิให้น ามาใช้บังคับกับการ



๒๔๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

น ามาใชบ้งัคบักบัการพจิารณาคดขีองศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของ 
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

พิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง 
 มาตรา ๓๑๑  การพิพากษาคดีให้ถือเสียงข้างมาก โดยผู้
พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องท าความเห็นในการวินิจััยคดีเป็น
หนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ  
 ความเห็นในการวินิจััยคดีอย่างนอ้ยต้องประกอบด้วย  
 (๑) ช่ือผู้ถูกกล่าวหา  
 (๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา  
 (๓) ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจรงิที่ได้จากการพิจารณา   
 (๔) เหตผุลในการวินิจัยัทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย  
 (๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิง   
 (๖) ค าวินิจััยคด ีรวมทั้งการด าเนนิการเกี่ยวกับทรัพยส์ินท่ี
เกี่ยวข้อง ถ้ามี  
 ค าสั่งและค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผยและเป็นที่สุด 

 มาตรา ๓๑๑๒๗๘  การพพิากษาคดใีหถ้อืเสยีงขา้งมาก 
โดยผูพ้พิากษาซึง่เป็นองคค์ณะทุกคนตอ้งท าความเหน็ในการ
วนิิจฉยัคดเีป็นหนงัสอืพรอ้มทัง้ตอ้งแถลงดว้ยวาจาต่อทีป่ระชมุ
ก่อนการลงมต ิ 
 ความเห็นในการวินจิฉยัคดีอย่างน้อยต้องประกอบดว้ย  
 (๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา  
 (๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา  
 (๓) ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเทจ็จริงที่ได้จากการพจิารณา   
 (๔) เหตุผลในการวินจิฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย  
 (๕) บทบญัญัตขิองกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง 
 (๖) ค าวินิจฉัยคด ีรวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้อง ถ้าม ี 
 ค าสัง่และค าพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงใหเ้ปิดเผยและเป็นทีสุ่ด เวน้แต่เป็นกรณี
ตามวรรคสาม 

 ในกรณีทีผู่ต้อ้งค าพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงมพียานหลกัฐานใหม่ ซึง่อาจท า
ใหข้อ้เทจ็จรงิเปลีย่นแปลงไปในสาระส าคญั อาจยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่คี าพพิากษา
ของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงได ้

ตัดออกท้ังมาตรา 



๒๕๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 หลกัเกณฑก์ารยื่นอุทธรณ์และการพจิารณาวนิิจฉยัของที่
ประชุมใหญ่ศาลฎกีา ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีท่ีป่ระชมุใหญ่ศาล
ฎกีาก าหนด 

 หมวด ๑๑ 

องคก์รตามรฐัธรรมนูญ 
หมวด ๑๑ 

องคก์รตามรฐัธรรมนญู 

 ส่วนท่ี ๑ 

องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ 
ส่วนที่ ๑๕ 

องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงมหีน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
ส่วนที่ ๔ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สว่นที ่๔ 

๑. คณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ตอนที่ ๑ 

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๓๖  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหา 
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความเป็น
กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ ์ 
 ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๑๓๘ (๕) ให้ผู้ได้รับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือก
กันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทลู
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 

 มาตรา ๑๓๖๒๒๙  คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอกีสีค่น 

ซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวฒุสิภา จากผู้
ซึง่มคีวามเป็นกลางทางการเมอืงและมคีวามซื่อสตัยส์จุรติเป็นที่
ประจกัษ ์ 

 ใหป้ระธานวุฒสิภาลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๑๓๘๒๓๑ (๕๖) ใหผู้ไ้ดร้บัเลือกความเหน็ชอบตาม 
(๔) หรอื (๕) ประชุมและเลอืกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
การเลอืกตัง้ และแจง้ผลใหป้ระธานวุฒสิภาทราบ และใหป้ระธาน
วุฒสิภาน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้ต่อไป 

 มาตรา ๑๔๔๒๓๕ วรรคสาม  ใหม้สี านกังานคณะ 
กรรมการการเลอืกตัง้เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นอสิระในการบรหิารงานบคุคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๒๒๙๒๕๙  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกส่ีห้าคนซึ่งพระมหา 
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความเป็น
กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์  
 ให้ผู้ซึ่งไดร้ับความเห็นชอบจากวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ประชุม
และเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง แล้ว
แจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 
 ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง 
 ให้มีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และมอีิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยมีเลขาธิการเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้ึนตรงต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 



๒๕๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

  มาตรา ๒๓๑ (๖) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕) 
ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภาน าความ

กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 

 มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม  ใหม้ีส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบรหิารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๑๓๘  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ให้ด าเนินการดังนี ้ 
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจ านวนสิบคน 
ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือก
กันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน 
ท าหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่งสมควรเป็น
กรรมการการเลือกตั้ง จ านวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้อง
เสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือนั้น มติในการเสนอช่ือ
ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการสรร
หาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
 (๒) ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูส้มควรเป็น
กรรมการการเลือกตั้งจ านวนหา้คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยตอ้ง
เสนอพร้อมความยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือน้ัน  
 (๓) การเสนอช่ือตาม (๑) และ (๒) ให้กระท าภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุที่ท าใหต้้องมีการเลือกบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งดังกล่าว 
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไม่อาจเสนอช่ือไดภ้ายในเวลา
ที่ก าหนด หรือไม่อาจเสนอช่ือได้ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนด ให้

 มาตรา ๑๓๘๒๓๑  การสรรหาและการเลอืกประธาน
กรรมการและกรรมการการเลอืกตัง้ ใหด้ าเนินการดงันี้  
 (๑) ใหม้คีณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้จ านวน
สิบเจด็คน ซึง่ประกอบดว้ย ประธานศาลฎกีา ประธานศาล
รฐัธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสงูสดุ อธิการบดีของสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือส่ีคน 
ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือส่ีคน ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคลซึง่ทีป่ระชุม
ใหญ่ศาลฎกีาคดัเลอืกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสงูสุดคดัเลอืกจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
ท าหน้าทีพ่ิจารณาสรรหาผูม้คีุณสมบตัติามมาตรา ๑๓๗๒๓๐ ซึง่
สมควรเป็นกรรมการการเลอืกตัง้ จ านวนห้าสามคน เสนอต่อประธาน
วุฒสิภา โดยตอ้งเสนอพรอ้มความยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อนัน้ 
มตใินการเสนอชื่อสรรหาดงักล่าวตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในส่ีสองในสามของจ านวนกรรมการสรรหาทัง้หมดเท่าทีม่อียู่  ใน
กรณีทีไ่ม่มกีรรมการในต าแหน่งใด หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่

 มาตรา ๒๓๑๒๖๐  การสรรหาและการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกตัง้ ให้ด าเนินการดังนี ้
 (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจ านวน
เจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
คัดเลือกพิจารณาสรรหาผูส้มควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ านวน
หนึ่งสองคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน เปน็กรรมการ ท าหน้าที่สรรหาผู้มี

คุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
จ านวนสามคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความ
ยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น มติในการสรรหาดังกล่าวต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง 

 



๒๕๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอช่ือแทนจนครบจ านวนภายในสบิ
ห้าวันนับแต่วันท่ีครบก าหนดต้องเสนอช่ือตาม (๑)  
 (๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมตเิลือกผู้
ได้รับการเสนอช่ือตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งต้องกระท าโดยวิธี
ลงคะแนนลับ ในการนี ้ให้ห้าคนแรกซึ่งไดร้ับคะแนนสูงสุดและมี
คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง แต่ถ้าจ านวนผู้
ได้รับเลือกดังกล่าวมไีม่ครบห้าคน ให้น ารายช่ือผู้ไม่ได้รับเลือกในคราว
แรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง
ต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลง
ไปตามล าดบัจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการการ
เลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผูไ้ดค้ะแนนเสียงเท่ากันในล าดับใดอันเป็นเหตุให้
มีผู้ได้รับเลือกเกินหา้คน ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใด เป็นผู้
ได้รับเลือก  
 (๕) ให้ผู้ไดร้ับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภา
ทราบ และให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้
ต่อไป 

ได ้ถา้กรรมการทีเ่หลอือยู่นัน้มจี านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง ให้
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้ประกอบดว้ยกรรมการที่
เหลอือยู่  ทัง้นี้ ใหน้ าบทบญัญตัใินมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
 บุคคลซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาและทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสงูสดุเลอืกตามวรรคหนึ่ง ตอ้งมใิช่ผูพ้พิากษาหรอื
ตุลาการ  และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์ร
ตามรฐัธรรมนูญอื่นในขณะเดยีวกนั 
 (๒) ใหท้ีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาพจิารณาสรรหาผูม้ี
คุณสมบตัติามมาตรา ๒๓๐  ซึง่สมควรเป็นกรรมการการเลอืกตัง้
จ านวนห้าสองคน เสนอต่อประธานวุฒสิภา โดยตอ้งเสนอพรอ้ม
ความยนิยอมของผูไ้ด้รับการเสนอชื่อนัน้  
 (๓) การเสนอชื่อสรรหาตาม (๑) และ (๒) ใหก้ระท าภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัทีม่เีหตุทีท่ าใหต้อ้งมกีารเลอืกบุคคลใหด้ ารง
ต าแหน่งดงักล่าว ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาตาม (๑)มเีหตุทีท่ า
ใหไ้ม่อาจเสนอชื่อด าเนินการสรรหาไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดหรอืไม่
อาจเสนอชื่อสรรหาไดค้รบจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดตาม (๑) ให้
ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาพจิารณาเสนอชื่อสรรหาแทนจนครบจ านวน
ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนดต้องเสนอชื่อตาม (๑) 
 (๔) ใหป้ระธานวุฒสิภาเรยีกประชุมวุฒสิภาเพื่อมมีตเิลือกให้
ความเหน็ชอบผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อสรรหาตาม (๑) (๒) และหรอื (๓) 
ซึง่ตอ้งกระท าโดยวธิลีงคะแนนลบั ในการนี้ ใหห้้าคนแรกซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 

๑๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลา

การ  และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน 
 (๒) ใหท้ี่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพจิารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๓๐  ซึ่งสมควรเปน็คณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้ง สรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ านวนสองสามคน 
เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้

นั้น 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการการเลือกตั้งตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 มติในการสรรหาตาม (๒) ต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 (๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒) ให้กระท าภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตทุี่ท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุที่ท าให้ไม่อาจด าเนินการสรรหาได้ภายใน

เวลาที่ก าหนดหรือไม่อาจสรรหาได้ครบจ านวนภายในเวลาที่

ก าหนดตาม (๑) ให้ที่ประชุมใหญศ่าลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจน

ครบจ านวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดตาม (๑) 
 
 



๒๕๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง แต่
ถ้าจ านวนผู้ได้รับเลือกดังกล่าวมีไม่ครบห้าคน ให้น ารายชื่อผู้ไม่ได้

รับเลือกในคราวแรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนน

เลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ได้รับคะแนน
เสียงสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันในล าดับ

ใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคน ให้ประธานวุฒิสภาจับ
สลากว่าผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือก  
 (๕) ในกรณีทีวุ่ฒสิภาใหค้วามเหน็ชอบใหด้ าเนินการตาม (๖) 
แต่ถา้วุฒสิภาไม่เหน็ชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ให้
สง่รายชื่อนัน้กลบัไปยงัคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้
หรอืทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา แลว้แต่กรณี เพื่อใหด้ าเนินการสรรหา
ใหม ่ หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้หรอืทีป่ระชุม
ใหญ่ศาลฎกีา ไม่เหน็ดว้ยกบัวุฒสิภา และมมีตยินืยนัตามมตเิดมิดว้ย
คะแนนเอกฉนัทห์รอืดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของทีป่ระชุม
ใหญ่ศาลฎกีา แลว้แต่กรณี ใหด้ าเนินการต่อไปตาม (๖)  แต่ถา้มตทิี่
ยนืยนัตามมตเิดมิไม่เป็นเอกฉนัทห์รอืไม่ไดค้ะแนนตามทีก่ าหนด ให้
เริม่กระบวนการสรรหาใหม่ ซึง่ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัทีม่เีหตุใหต้อ้งด าเนินการดงักล่าว 
 (๕๖) ใหผู้ไ้ดร้บัเลือกความเหน็ชอบตาม (๔) หรอื (๕) 
ประชุมและเลอืกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 
และแจง้ผลใหป้ระธานวุฒสิภาทราบ และใหป้ระธานวุฒสิภาน าความ
กราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้ต่อไป 
 

 (๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความ
เห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งต้องกระท าโดย
วิธีลงคะแนนลับ  
 (๕) ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตาม (๖) 
แต่ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้
ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง

หรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อให้ด าเนินการสรรหา
ใหม ่ หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิม
ด้วยคะแนนเอกฉันท์หรือด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของที่

ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการต่อไปตาม (๖)  แต่
ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามที่

ก าหนด ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการดังกล่าว 
 (๖) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕) ประชุมและ
เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผล

ให้ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบ

บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 



๒๕๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๓๘ (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งจ านวนสิบคน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรค
ที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเอง
ให้เหลือสี่คน ท าหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่ง
สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จ านวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา 
โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือนั้น มติในการ
เสนอช่ือดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
กรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
 

 มาตรา ๑๓๘๒๓๑ (๑) ใหม้คีณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลอืกตัง้จ านวนสิบเจด็คน ซึง่ประกอบดว้ย ประธานศาลฎกีา 
ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสงูสดุ อธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้

เหลือส่ีคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือส่ีคน 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคล
ซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาคดัเลอืกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึง่ 
ทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสุดคดัเลอืกจ านวนหนึ่งคน 

เป็นกรรมการ ท าหน้าทีพ่ิจารณาสรรหาผูม้คีุณสมบตัติามมาตรา 
๑๓๗๒๓๐ ซึง่สมควรเป็นกรรมการการเลอืกตัง้ จ านวนห้าสามคน 
เสนอต่อประธานวุฒสิภา โดยตอ้งเสนอพรอ้มความยนิยอมของผู้
ไดร้บัการเสนอชื่อนัน้ มตใินการเสนอชื่อสรรหาดงักล่าวตอ้งมคีะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในส่ีสองในสามของจ านวนกรรมการสรรหา
ทัง้หมดเท่าทีม่อียู่  ในกรณีทีไ่ม่มกีรรมการในต าแหน่งใด หรอืมแีต่
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้กรรมการทีเ่หลอือยู่นัน้มจี านวนไม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่ง ใหค้ณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้
ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่หลอือยู่  ทัง้นี้ ใหน้ าบทบญัญตัใินมาตรา 
๑๑๓ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 บุคคลซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาและทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสงูสดุเลอืกตามวรรคหนึ่ง ตอ้งมใิช่ผูพ้พิากษาหรอื
ตุลาการ  และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์ร
ตามรฐัธรรมนูญอื่นในขณะเดยีวกนั 

 มาตรา ๒๓๑ (๑)๒๖๑  ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลือกตั้งจ านวนเจ็ดคน ซึ่งตามมาตรา ๒๖๐ (๒) ประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และบุคคล

ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจ านวนหนึ่ง

คน เป็นกรรมการ ท าหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ 
ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จ านวนสามคน เสนอต่อ

ประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อนั้น มติในการสรรหาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ในกรณีที่ไม่มี
กรรมการในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้า

กรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะ 

กรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการที่
เหลืออยู่  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใช้

บังคับโดยอนุโลมประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลา

การ  และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดยีวกัน 
 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
สองคน และเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดสอง
คน 
 



๒๕๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน ซึ่งเลือกโดยพรรคการเมืองและ
กลุ่มการเมืองฝ่ายรัฐบาลหนึ่งคน และเลือกโดยพรรคการเมืองและกลุ่ม
การเมืองฝา่ยค้านสองคน 
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกโดยคณะรัฐมนตรี 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งเลือกโดยอธิการบดีใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งเลือกโดยสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ  
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  
 กรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง จะเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการการเลือกตั้ง มิได ้
 ในกรณีที่ไม่อาจสรรหากรรมการสรรหาให้ครบตามวรรคหนึ่งได้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หากกรรมการสรรหาที่สรรหามาได้นั้นมีจ านวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่มาจาก
ประเภทต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าสี่ประเภท ให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

 มาตรา ๑๓๘  
 (๓) การเสนอช่ือตาม (๑) และ (๒) ให้กระท าภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุที่ท าใหต้้องมีการเลือกบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งดังกล่าว 
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไม่อาจเสนอช่ือไดภ้ายในเวลา
ที่ก าหนด หรือไม่อาจเสนอช่ือได้ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนด ให้
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอช่ือแทนจนครบจ านวนภายในสบิ
ห้าวันนับแต่วันท่ีครบก าหนดต้องเสนอช่ือตาม (๑)  
 

 มาตรา ๑๓๘๒๓๑   
 (๓) การเสนอชื่อสรรหาตาม (๑) และ (๒) ใหก้ระท าภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัทีม่เีหตุทีท่ าใหต้อ้งมกีารเลอืกบุคคลใหด้ ารง
ต าแหน่งดงักล่าว ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาตาม (๑)มเีหตุทีท่ า
ใหไ้ม่อาจเสนอชื่อด าเนินการสรรหาไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดหรอืไม่
อาจเสนอชื่อสรรหาไดค้รบจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดตาม (๑) ให ้
 

 มาตรา ๒๓๑ (๓)๒๖๒  ให้ด าเนินการสรรหาผู้ซึ่งสมควรไดร้ับ
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการการเลอืกตั้งตาม (๑) และ (๒)มาตรา 
๒๖๐ ให้กระท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ท าให้
ต้องมีการเลือกสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุ
ที่ท าให้ไม่อาจด าเนินการสรรหาได้ภายในเวลาที่ก าหนดหรือไม่

อาจสรรหาได้ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนดตาม (๑) ให้ที่ประชุม

ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจ านวนภายในสิบห้าวัน



๒๕๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๔) ให้ประธานวฒุิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมตเิลือกผู้
ได้รับการเสนอช่ือตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งต้องกระท าโดยวิธี
ลงคะแนนลับ ในการนี ้ให้ห้าคนแรกซึ่งไดร้ับคะแนนสูงสุดและมี
คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง แต่ถ้าจ านวนผู้
ได้รับเลือกดังกล่าวมไีม่ครบห้าคน ให้น ารายช่ือผู้ไม่ได้รับเลือกในคราว
แรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง
ต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลง
ไปตามล าดบัจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการการ
เลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผูไ้ดค้ะแนนเสียงเท่ากันในล าดับใดอันเป็นเหตุให้
มีผู้ได้รับเลือกเกินหา้คน ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใด เป็นผู้
ได้รับเลือก  
 

ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาพจิารณาเสนอชื่อสรรหาแทนจนครบจ านวน
ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนดต้องเสนอชื่อตาม (๑) 
 (๔) ใหป้ระธานวุฒสิภาเรยีกประชุมวุฒสิภาเพื่อมมีตเิลือกให้
ความเหน็ชอบผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อสรรหาตาม (๑) (๒) และหรอื (๓) 
ซึง่ตอ้งกระท าโดยวธิลีงคะแนนลบั ในการนี้ ใหห้้าคนแรกซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง แต่
ถ้าจ านวนผู้ได้รับเลือกดังกล่าวมีไม่ครบห้าคน ให้น ารายชื่อผู้ไม่ได้

รับเลือกในคราวแรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนน

เลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ได้รับคะแนน
เสียงสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันในล าดับ

ใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคน ให้ประธานวุฒิสภาจับ
สลากว่าผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือก  
 (๕) ในกรณีทีวุ่ฒสิภาใหค้วามเหน็ชอบใหด้ าเนินการตาม (๖) 
แต่ถา้วุฒสิภาไม่เหน็ชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ให้
สง่รายชื่อนัน้กลบัไปยงัคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้
หรอืทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา แลว้แต่กรณี เพื่อใหด้ าเนินการสรรหา
ใหม ่ หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้หรอืทีป่ระชุม
ใหญ่ศาลฎกีา ไม่เหน็ดว้ยกบัวุฒสิภา และมมีตยินืยนัตามมตเิดมิดว้ย
คะแนนเอกฉนัทห์รอืดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของทีป่ระชุม
ใหญ่ศาลฎกีา แลว้แต่กรณี ใหด้ าเนินการต่อไปตาม (๖)  แต่ถา้มตทิี่
ยนืยนัตามมตเิดมิไม่เป็นเอกฉนัทห์รอืไม่ไดค้ะแนนตามทีก่ าหนด ให ้
 

นับแต่วันที่ครบก าหนดตาม (๑)  แล้วให้เสนอรายชื่อผูไ้ด้รับเลือกนัน้
พร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา 
 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 
 ในกรณีที่มีเหตุที่ท าให้ไม่อาจด าเนนิการสรรหาไดภ้ายในเวลา
ที่ก าหนด หรือไม่อาจสรรหาไดค้รบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนด ให ้
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจ านวนภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีครบก าหนดดงักล่าว 
 (๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความ
เห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาตาม (๑) (๒) หรือ (๓)มาตรา ๒๖๐ ซึ่งต้อง
กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ 
 (๕) ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ด าเนินการตาม (๖)
มาตรา ๒๕๙ วรรคสองและวรรคสาม  แต่ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบใน
รายช่ือใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายช่ือนั้นกลับไปยัง
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
แล้วแต่กรณี เพื่อให้ด าเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ไม่เห็นด้วยกับ
วุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์หรือด้วย

คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่
กรณี ให้ด าเนินการต่อไปตาม (๖)  แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่
เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามที่ก าหนด ให้เริ่มกระบวนการสรร

หาใหม่ ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

มีเหตุให้ต้องด าเนินการดังกล่าว 



๒๕๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

เริม่กระบวนการสรรหาใหม่ ซึง่ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัทีม่เีหตุใหต้อ้งด าเนินการดงักล่าว 

 มาตรา ๑๔๐  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว 
 กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที ่
 
 
 
 
 
 มาตรา ๑๓๗  กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไมม่ี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณใ์นวันเสนอช่ือ  
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า   
 (๔) ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ 
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรอื (๑๔)  
 (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรค
การเมืองในระยะห้าปีก่อนด ารงต าแหน่ง  
 

 มาตรา ๑๔๐๒๓๒  กรรมการการเลอืกตัง้มวีาระการ
ด ารงต าแหน่งเจด็ปีนบัแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และให้
ด ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

 กรรมการการเลอืกตัง้ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ตอ้ง
อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกวา่กรรมการการ
เลอืกตัง้ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหมจ่ะเขา้รบัหน้าที ่
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) 
และการขาดคุณสมบตัแิละมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๓๐ มา
ใชบ้งัคบักบัการพน้จากต าแหน่งของกรรมการการเลอืกตัง้ดว้ย
โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๓๗๒๓๐  กรรมการการเลอืกตัง้ตอ้งมคีุณสมบตัิ
และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (๒๑) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิปีบรบิูรณ์ในวันเสนอชื่อ  
 (๓๒) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
 (๔๓) มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙๒๐๕ (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖) (๗) (๑๓) 
หรือ (๑๔)  
 (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บรหิารท้องถิ่น  
 

 มาตรา ๒๓๒๒๖๓  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเจ็ดหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และ
การขาดคุณสมบตัิ และมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓๐ มาใช้
บังคับกับ การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระของกรรมการการเลือกตั้ง
ด้วย และการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยอนุโลมอย่างน้อย
ต้องก าหนดให้สรรหาจากผู้ซึ่งไม่เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ และมีข้อ
ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 มาตรา ๒๓๐  กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบตัิและไม่
มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบปีบริบูรณ์ 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 
 (๓) มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ 
(๑) (๔) (๕) และ (๖)  
 
 



๒๕๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๗) ไม่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลปกครอง 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของ
พรรคการเมืองในระยะห้าปีก่อนด ารงต าแหน่ง  
 (๗๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผูต้รวจการแผ่นดนิ
ของรัฐสภา กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐๗ มาใชบ้งัคบักบักรรมการ
การเลอืกตัง้ดว้ยโดยอนุโลม 

 (๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ กรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ  
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๗ มาใช้บงัคับกับกรรมการการ

เลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๔๒  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา 
หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกนั มจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สบิของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องทัง้สองสภา มสีทิธิ
เขา้ชื่อรอ้งขอต่อประธานรฐัสภาว่ากรรมการการเลอืกตัง้คนใดคน
หนึ่งขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๓๗ หรอื
กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๓๙ และใหป้ระธานรฐัสภาสง่
ค ารอ้งนัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพื่อวนิิจฉยัว่ากรรมการการ
เลอืกตัง้ผูน้ัน้พน้จากต าแหน่งหรอืไม่  
 เมื่อศาลรฐัธรรมนูญมคี าวนิิจฉยัแลว้ ใหศ้าลรฐัธรรมนูญแจง้
ค าวนิิจฉยัไปยงัประธานรฐัสภาและประธานกรรมการการเลอืกตัง้  
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๙๗ มาใชบ้งัคบักบัการพน้จาก
ต าแหน่งของกรรมการการเลอืกตัง้ดว้ย โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๔๒๒๓๓  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิ
วุฒสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกนั มจี านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสบิของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของทัง้สองสภา มี
สทิธเิขา้ชื่อรอ้งขอต่อประธานรฐัสภาว่ากรรมการการเลอืกตัง้คนใด
คนหนึ่งขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๓๗ หรอื
กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๓๙๒๓๐ และใหป้ระธานรฐัสภา
สง่ค ารอ้งนัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนูญภายในสามวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค า
รอ้ง เพื่อใหศ้าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นพ้น
จากต าแหน่งหรือไม่  

 เมื่อศาลรฐัธรรมนูญมคี าวนิจิฉยัแลว้ ใหศ้าลรฐัธรรมนูญ
แจง้ค าวนิิจฉยัไปยงัประธานรฐัสภาและประธานกรรมการการ
เลอืกตัง้  
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๙๗๙๒ มาใชบ้งัคบักบัการพน้จาก
ต าแหน่งของกรรมการการเลอืกตัง้ดว้ยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๓๓๒๖๔  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกนั มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าช่ือ
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือกระท าการอันต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๓๐๒๕๐  และให้ประธานรัฐสภาส่งค าร้องนั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วนัท่ีได้รับค าร้อง เพื่อให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจััย 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจััยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค า
วินิจััยไปยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๒๑๐๑ มาใช้บังคับกับการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 



๒๕๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๔๓  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระพร้อมกันท้ังหมด ให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๓๘ ภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการพ้นจากต าแหน่ง  
 ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้น ามาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นโดยอนุโลม 
ในกรณีนี้ ให้เสนอช่ือผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อประธาน
วุฒิสภา เป็นจ านวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง และให้วุฒิสภามีมติ
เลือก ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
พ้นจากต าแหน่ง และให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 มาตรา ๑๔๓๒๓๔  ในกรณีทีก่รรมการการเลอืกตัง้พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระพรอ้มกนัทั้งหมดทัง้คณะ ใหด้ าเนินการสรรหาตาม
มาตรา ๑๓๘๒๓๑ ภายในส่ีเกา้สบิห้าวนันบัแต่วนัทีม่ีการพน้จาก
ต าแหน่ง  
 ในกรณีทีก่รรมการการเลอืกตัง้พน้จากต าแหน่งเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหน้ าด าเนินการสรรหาตามมาตรา 
๑๓๘๒๓๑ มาใช้บังคับกับการสรรหาและการเลือกกรรมการการ

เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้

สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อประธานวุฒิสภา เป็นจ านวนสอง

เท่าของผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง และให้วฒุิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้

ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในส่ีหกสบิห้าวนันบัแต่วนัทีม่กีารพ้นจาก
ต าแหน่งเหตุดงักล่าว และใหผู้ไ้ดร้บัเลือกความเหน็ชอบอยู่ใน
ต าแหน่งเพยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

 มาตรา ๒๓๔๒๖๕  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระพร้อมกันท้ังคณะ ให้ด าเนินการสรรหาตามมาตรา 
๒๓๑๒๖๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง 
 ในกรณีทีก่รรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหาตามมาตรา 
๒๓๑๒๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  
และให้ผูไ้ดร้ับความเห็นชอบอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

 มาตรา ๑๔๔  คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและ
ด าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการ
ออกเสียงประชามต ิให้เป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม  
 ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสียงประชามติ และ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมอืง 

 มาตรา ๑๔๔๒๓๕  คณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นผู้
ควบคุมและด าเนินการจดัหรอืจดัใหม้กีารเลอืกตัง้หรอืการสรรหา
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี รวมทัง้การออกเสยีงประชามต ิ

ใหเ้ป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม  

 ประธานกรรมการการเลอืกตัง้เป็นผูร้กัษาการตามกฎหมาย
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภา 
ผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา กฎหมายพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง กฎหมายพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสยีงประชามต ิ

 มาตรา ๒๓๕๒๖๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าท่ี
ควบคุมและด าเนินการจัดหรือจัดใหม้ีการเลือกตั้งหรือการสรรหา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
ควบคุมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บรหิารท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี รวมทั้งและควบคมุการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยงธรรม 
 ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและกลุม่การเมือง พระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราช 



๒๖๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

และกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ และเป็นนายทะเบยีนพรรคการเมอืง 
 ใหม้สี านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นหน่วยงานทีเ่ป็น
อสิระในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น 
ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ และ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมอืง   
 ใหม้ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหนว่ยงานที่เป็น

อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๑๔๕  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ออกประกาศก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏบิัติ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง  
 (๒) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นตามกฎหมายตาม
มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง  
 (๓) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเทจ็จริงและวินิจััยช้ีขาด
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรค
สอง  
 (๔) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึง่หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมี
หลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติใน
หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม  
 (๕) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  
 (๖) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 ในการปฏิบัติหนา้ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบคุคลใดมาให้
ถ้อยค า ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วย

 มาตรา ๑๔๕๒๓๖  คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี านาจ
หน้าที ่ดงัต่อไปนี้  
 (๑) ออกประกาศหรอืวางระเบยีบก าหนดการทัง้หลายอนั
จ าเป็นแก่การปฏบิตัติามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔๒๓๕ วรรค
สอง รวมทัง้วางระเบยีบเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้และการ
ด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมอืง ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้ เพื่อใหเ้ป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม และก าหนด
หลกัเกณฑก์ารด าเนินการของรฐัในการสนบัสนุนใหก้ารเลอืกตัง้มี
ความเสมอภาค และมโีอกาสทดัเทยีมกนัในการหาเสยีงเลอืกตัง้ 
 (๒) วางระเบยีบเกีย่วกบัขอ้หา้มในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะรฐัมนตรแีละรฐัมนตรขีณะอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าที่
ตามมาตรา ๑๘๑ โดยค านึงถงึการรกัษาประโยชน์ของรฐั และ
ค านึงถงึความสจุรติ เทีย่งธรรม ความเสมอภาค และโอกาส
ทดัเทยีมกนัในการเลอืกตัง้ 
 (๓) ก าหนดมาตรการและการควบคุมการบรจิาคเงนิใหแ้ก่
พรรคการเมอืง การสนบัสนุนทางการเงนิโดยรฐั การใชจ้่ายเงนิ
ของพรรคการเมอืงและผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ รวมทัง้การตรวจสอบ 
 

 มาตรา ๒๓๖๒๖๗  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบก าหนดการทั้งหลายอัน
จ าเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕๒๖๖ วรรคสอง 
รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการด าเนินการ 
ใด ๆ ของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ผู้สมคัรรับเลือกตั้ง และผูม้ี
สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมี
ความเสมอภาค และมโีอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้ซึ่ง
ร่วมกันปฏิบตัิหน้าทีค่ณะรัฐมนตรแีละรัฐมนตรขีณะอยูใ่นต าแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๘๑๑๘๔ โดยค านึงถึงการรักษา
ประโยชน์ของรัฐ และค านึงถึงความสุจรติ เที่ยงธรรม ความเสมอ
ภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 
 (๓) ก าหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่
พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ 
การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองและผูส้มคัรรับ
เลือกตั้ง  รวมทั้งการตรวจสอบบญัชีทางการเงินของพรรคการเมือง 
 



๒๖๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าท่ี การสืบสวน สอบสวน 
หรือวินิจััยช้ีขาด  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล 
หรือผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏบิัติหน้าที่ตามทีม่อบหมาย 

บญัชทีางการเงนิของพรรคการเมอืงโดยเปิดเผย และการควบคมุ
การจ่ายเงนิหรอืรบัเงนิเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลอืกตัง้ 
 (๒๔) มคี าสัง่ใหข้า้ราชการ พนกังาน หรอืลูกจา้งของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอื
เจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั ปฏบิตักิารทัง้หลายอนัจ าเป็นตามกฎหมายตาม
มาตรา ๑๔๔๒๓๕ วรรคสอง  
 (๓๕) สบืสวนสอบสวนเพื่อหาขอ้เทจ็จรงิและวนิจิฉยั 
ชีข้าดปัญหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ทีเ่กดิขึน้ตามกฎหมายตามมาตรา 
๑๔๔๒๓๕ วรรคสอง  
 (๔๖) สัง่ใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่หรอืออกเสยีงประชามตใิหม่
ในหน่วยเลอืกตัง้ใดหน่วยเลอืกตัง้หนึ่งหรอืทุกหน่วยเลอืกตัง้ เมือ่
มหีลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้่าการเลอืกตัง้หรอืการออกเสยีง
ประชามตใินหน่วยเลอืกตัง้นัน้ ๆ มไิดเ้ป็นไปโดยสจุรติและเทีย่ง
ธรรม  
 (๕๗) ประกาศผลการเลอืกตัง้ ผลการสรรหา และผลการ
ออกเสยีงประชามต ิ 
 (๘) สง่เสรมิและสนบัสนุนหรอืประสานงานกบัหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ 
หรอืสนบัสนุนองคก์ารเอกชน ในการใหก้ารศกึษาแก่ประชาชน
เกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมขุ และสง่เสรมิการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของ
ประชาชน 
 (๖๙) ด าเนินการอื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 

หรือกลุ่มการเมืองโดยเปดิเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรบั
เงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 (๔) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรอื
เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอนัจ าเป็นตามกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัตกิารตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสองอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๕) มีค าสั่งให้คณะกรรมการด าเนนิการจัดการเลือกตั้ง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีหน้าท่ีจัดการเลือกตั้ง ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวข้องหรือระงับการปฏบิัติหน้าที่ 
รวมทั้งย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากพ้ืนท่ีช่ัวคราว 
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม 
 (๕๖) ด าเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและ
วินิจััยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา 
๒๓๕ วรรคสอง๒๖๖ หรือเมื่อมีกรณีทีม่ีการคัดคา้นหรือมเีหตุอัน
ควรเช่ือได้ว่าการเลือกตั้งหรือการด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา เป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๖๗) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึง่หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง หรือสั่งให้
ด าเนินการใหม่เพื่อให้ไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อมีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้ง
นั้น ๆ หรือการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้น มไิด้เป็นไปโดยสุจรติและ
เที่ยงธรรม 
 
 



๒๖๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในการปฏบิตัหิน้าที ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี านาจเรยีก
เอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งจากบุคคลใด หรอืเรยีกบุคคลใดมาให้
ถอ้ยค า ตลอดจนขอใหศ้าล พนกังานอยัการ พนกังานสอบสวน หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ 
ด าเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏบิตัหิน้าที ่การสบืสวน สอบสวน 
หรอืวนิจิฉยัชีข้าด  
 คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี านาจแต่งตัง้บุคคล คณะ
บุคคล หรอืผูแ้ทนองคก์ารเอกชน เพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่
มอบหมาย 

 (๗๘) ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารทอ้งถิ่น ผลการสรรหาเลือกสมาชิก
วุฒิสภา และผลการออกเสียงประชามต ิ
 (๙) ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณภ์าค แล้วแต่
กรณี เพื่อขอให้มีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูส้มัครรับเลือกตัง้
ทีก่ระท าการ ใช้ หรือสนับสนุนใหผู้้อื่นกระท าการ อันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือกฎหมายอื่น ซึ่งมี
ผลท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม 
 (๑๐) ควบคุมการจัดการออกเสยีงประชามติ หรือสั่งให้มกีาร
จัดการออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือทุกหน่วย 
เมื่อมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าการออกเสียงประชามติในหน่วยนั้น ๆ 
มิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม 
 (๘๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการใหก้ารพลเมืองศึกษา และ
การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมือง 
 (๙๑๒) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญตัิ  
 ให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ แลว้
แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และประกาศผลการประเมนิ
ดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป  ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
 



๒๖๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในการปฏิบัตหิน้าที ่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจเรยีก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่วข้องจากบุคคลใด หรือเรยีกบคุคลใดมาให้

ถ้อยค า ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานอัยการ พนกังานสอบสวน หน่วย

ราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหนา้ที่ การสืบสวน สอบสวน 

หรือวินจิฉยัชีข้าด  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแตง่ตั้งบุคคล คณะ

บุคคล หรือผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
มอบหมาย 

   มาตรา ๒๖๘  ให้มคีณะกรรมการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปลดักระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ แต่งตั้งจากข้าราชการในแต่ละหน่วยงาน หน่วยงาน
ละหนึ่งคน ท าหน้าท่ีด าเนินการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารทอ้งถิ่น และสมาชกิสภาท้องถิ่นและ
ด าเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามต ิ
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่ง 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการจดัการเลือกตั้ง และการ
อื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยในเรื่องของอ านาจหน้าที่น้ัน 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
ระดับพื้นท่ี ซึ่งต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้เป็นบุคลากรในภาครัฐ
รวมอยู่ด้วย 
 



๒๖๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเช่ือไดว้่าบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดด าเนินการจัดการเลือกตั้งหรือด าเนินการ
เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติโดยไมสุ่จรติหรือไม่เที่ยงธรรม 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจดัให้มีการสอบสวนทางวินัยผู้นั้น  
ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมลูความผิดทางวินัย และคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วมีมติว่าผู้นั้นได้กระท าความผดิ
ทางวินัย ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งส่งรายงานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องพร้อมท้ังความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเพื่อ
พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก  ในการ
พิจารณาโทษทางวินัย ให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานหรือองค์กรที่ผู้
นั้นสังกัด แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการด าเนินคดี
อาญาต่อผู้กระท าการดังกล่าว 

 มาตรา ๑๔๘  ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการ
ออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียก
ตัวกรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวน เว้นแต่ในกรณีทีไ่ด้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการการเลอืกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะ
กระท าความผิด  
 ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลอืกตั้งในขณะกระท า
ความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้
รายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธาน
กรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปลอ่ยผู้ถูกจับได ้

 มาตรา ๑๔๘๒๔๑  ในระหว่างทีพ่ระราชกฤษฎกีาใหม้กีาร
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา ประกาศใหม้ี
การสรรหาสมาชกิวุฒสิภา หรอืประกาศใหม้กีารออกเสยีงประชามต ิ
มผีลใชบ้งัคบั หา้มมใิหจ้บั คุมขงั หรอืหมายเรยีกตวักรรมการการ
เลอืกตัง้ไปท าการสอบสวน เวน้แต่ในกรณีทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอืในกรณีทีจ่บัในขณะกระท าความผดิ  

 ในกรณีทีม่กีารจบักรรมการการเลอืกตัง้ในขณะกระท า
ความผดิ หรอืจบั หรอืคมุขงักรรมการการเลอืกตัง้ในกรณีอื่น ให้
รายงานไปยงัประธานกรรมการการเลอืกตัง้โดยด่วน และประธาน

 มาตรา ๒๔๑๒๖๙  ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาใหม้ีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มี
การเลือกหรือการสรรหาสมาชิกวฒุิสภา หรือประกาศใหม้ีการออก
เสียงประชามติ มผีลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรยีกตัว
กรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวน  เว้นแต่ในกรณีที่ไดร้ับ
อนุญาตจากคณะกรรมการการเลอืกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะ
กระท าความผิด 
 ในกรณีทีม่ีการจับกรรมการการเลอืกตั้งในขณะกระท า
ความผิด หรือจับ หรือคมุขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้
รายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธาน



๒๖๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

กรรมการการเลอืกตัง้อาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได ้แต่ถา้ประธาน
กรรมการการเลอืกตัง้เป็นผูถู้กจบัหรอืคุมขงั ใหเ้ป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้เท่าทีม่อียู่เป็นผูด้ าเนินการ 
 

กรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปลอ่ยผู้ถูกจับได้  แต่ถ้าประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีมอียู่เป็นผู้ด าเนินการ 

  มาตรา ๒๓๗  ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูใ้ดกระท าการ ก่อ หรอื
สนบัสนุนใหผู้อ้ื่นกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
และการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา หรอืระเบยีบหรอืประกาศของ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ซึง่มผีลท าใหก้ารเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไป
โดยสจุรติและเทีย่งธรรม  ใหเ้พกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของบุคคล
ดงักล่าวตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการ
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา 

 ถา้การกระท าของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ปรากฏหลกัฐาน
อนัควรเชื่อไดว้่าหวัหน้าพรรคการเมอืงหรอืกรรมการบรหิารของ
พรรคการเมอืงผูใ้ด มสีว่นรูเ้หน็ หรอืปล่อยปละละเลย หรอืทราบ
ถงึการกระท านัน้แลว้ มไิดย้บัยัง้หรอืแกไ้ขเพื่อใหก้ารเลอืกตัง้
เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม ใหถ้อืว่าพรรคการเมอืงนัน้กระท า
การเพื่อใหไ้ดม้าซึง่อ านาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่
มไิดเ้ป็นไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ 
และในกรณีทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคี าสัง่ใหย้บุพรรคการเมอืงนัน้ ให้
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของหวัหน้าพรรคการเมอืงและ
กรรมการบรหิารพรรคการเมอืงดงักล่าวมกี าหนดเวลาหา้ปีนบัแต่
วนัทีม่คี าสัง่ใหยุ้บพรรคการเมอืง 

 

ตัดออกท้ังมาตรา 



๒๖๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๔๗  คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องด าเนินการ
สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจรงิโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ผู้มสีิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมี
สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดค้านว่าการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย   
 (๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าก่อนได้รับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใดได้กระท าการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับ
เลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือ
พรรคการเมืองใดได้กระท าลงไป ทั้งนี้ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดว้่าการออกเสียงประชามติ
มิไดเ้ป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้มสีิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการ
ออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย  
 เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว คณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องพิจารณาวินิจััยสั่งการโดยพลัน 

 มาตรา ๑๔๗๒๓๘  คณะกรรมการการเลอืกตัง้ตอ้ง
ด าเนินการสบืสวนสอบสวนเพื่อหาขอ้เทจ็จรงิโดยพลนัเมื่อมกีรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  
 (๑) ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืพรรค
การเมอืงซึง่มสีมาชกิสมคัรรบัเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ใดเขต
เลอืกตัง้หนึ่ง คดัคา้นว่าการเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้เป็นไปโดย
ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 (๒) ผูเ้ขา้รบัการสรรหา หรอืสมาชกิขององคก์รตาม
มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง คดัคา้นว่าการสรรหาสมาชกิวุฒสิภานัน้ 
เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 (๒๓) ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้่า ก่อนไดร้บัเลอืกตัง้
หรอืสรรหา สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูใ้ดไดก้ระท าการใด ๆ โดยไม่สจุรติ
เพื่อใหต้นเองไดร้บัเลอืกตัง้หรอืสรรหา หรอืไดร้บัเลอืกตัง้หรอืสรรหา
มาโดยไม่สจุรติโดยผลของการทีบุ่คคลหรอืพรรคการเมอืงใดได้
กระท าลงไป ทั้งนี้ อันเป็นการโดยฝ่าฝืนกฎหมายหลกัเกณฑต์าม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา กฎหมาย
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง หรอื
กฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  
 (๓๔) ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ไดว้่าการออกเสยีง
ประชามตมิไิดเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
 

ตัดออกท้ังมาตรา 



๒๖๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

คดัคา้นว่าการออกเสยีงประชามตใินหน่วยเลอืกตัง้ใดเป็นไปโดย
ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
 เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสรจ็แลว้ คณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ตอ้งพจิารณาวนิิจฉยัสัง่การโดยพลนั 

  มาตรา ๒๓๙  ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้
วนิิจฉยัใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ก่อนการ
ประกาศผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิ
วุฒสิภา ใหค้ าวนิจิฉยัของคณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นทีส่ดุ 
 ในกรณีทีป่ระกาศผลการเลอืกตัง้แลว้ ถา้คณะกรรมการการ
เลอืกตัง้เหน็ว่าควรใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาผูใ้ด ใหย้ื่นค ารอ้งต่อ
ศาลฎกีาเพื่อวนิิจฉยั  เมื่อศาลฎกีาไดร้บัค ารอ้งของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้แลว้ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาผูน้ัน้
จะปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปไม่ได ้จนกว่าศาลฎกีาจะมคี าสัง่ยกค ารอ้ง  ใน
กรณีทีศ่าลฎกีามคี าสัง่ใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่ในเขตเลอืกตัง้ใดหรอืเพกิ
ถอนสทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาผูใ้ด 
ใหส้มาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาใน
เขตเลอืกตัง้นัน้สิน้สุดลง 
 ในกรณีทีบุ่คคลตามวรรคสองปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปไม่ได ้ มิ
ใหน้บับุคคลดงักล่าวเขา้ในจ านวนรวมของสมาชกิเท่าทีม่อียู่ของ
สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภา แลว้แต่กรณี 
 ใหน้ าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้
บงัคบักบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ดว้ย 
 

ตัดออกท้ังมาตรา 



๒๖๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

โดยอนุโลม โดยการยื่นค ารอ้งต่อศาลตามวรรคสองใหย้ื่นต่อศาล
อุทธรณ์  และใหค้ าสัง่ของศาลอทุธรณ์เป็นทีส่ดุ 

  มาตรา ๒๔๐  ในกรณีทีม่กีารคดัคา้นว่าการสรรหา
สมาชกิวฒุสิภาผูใ้ดเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
หรอืปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้่าก่อนไดร้บัการสรรหา 
สมาชกิวฒุสิภาผูใ้ดกระท าการตามมาตรา ๒๓๘ ใหค้ณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ด าเนินการสบืสวนสอบสวนโดยพลนั 

 เมื่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดว้นิิจฉยัสัง่การเป็นอย่าง
ใดแลว้ ใหเ้สนอต่อศาลฎกีาเพื่อพจิารณาวนิจิฉยัโดยพลนั และให้
น าความในมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบั
การทีส่มาชกิวุฒสิภาผูน้ัน้ไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้โดย
อนุโลม 

 ในกรณีทีศ่าลฎกีามคี าสัง่ใหเ้พกิถอนการสรรหาหรอืเพกิ
ถอนสทิธเิลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภาผูใ้ด ใหส้มาชกิภาพของสมาชกิ
วุฒสิภาผูน้ัน้สิน้สดุลงนบัแต่วนัทีศ่าลฎกีามคี าสัง่ และให้
ด าเนินการสรรหาสมาชกิวฒุสิภาใหม่แทนต าแหน่งทีว่่าง 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองประธาน
กรรมการการเลอืกตัง้จะรว่มด าเนินการหรอืวนิิจฉยัสัง่การมไิด ้
และใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้มอีงคป์ระกอบเท่าทีม่อียู่ 
 การคดัคา้นและการพจิารณาของคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ ใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา 

 

ตัดออกท้ังมาตรา 



๒๖๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

หมวด ๑๑ 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

หมวด ๑๑ 

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
ตอนที่ ๒ 

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 มาตรา ๓๑๒  การตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระท าโดยคณะ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ
และเป็นกลาง  
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้มีความช านาญและประสบการณ์ด้านการ
ตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และ
ด้านอื่น  
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมหีน่วยธุรการของคณะ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมผีู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้ึนตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามที่บัญญัตไิว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้มีความช านาญและประสบการณด์้าน
การตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง 
หรือด้านอ่ืน  
 ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน  
 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหกปีนบั
แต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพยีงวาระเดยีว  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหาและการเลือก และการ
พ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน

 มาตรา ๓๑๒๒๕๒  การตรวจเงนิแผ่นดนิใหก้ระท าโดย
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่
เป็นอสิระและเป็นกลาง  
 คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอกีเก้าหกคน ซึง่พระมหากษตัรยิ์
ทรงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผูม้คีวามช านาญและ
ประสบการณ์ดา้นการตรวจเงนิแผ่นดนิ การบญัช ีการตรวจสอบ
ภายใน การเงนิการคลงั และดา้นอื่น  

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผูว้่าการตรวจ

เงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึน้ตรงต่อประธานกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

 พระมหากษัตริยท์รงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม

ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้มคีวามช านาญและประสบการณ์ด้าน

การตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการ

คลัง หรือด้านอื่น  

 การสรรหาและการเลอืกกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและ
ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐๔ วรรคสาม
และวรรคสี ่มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เวน้แต่องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นไปตาม
มาตรา ๒๔๓ 

 มาตรา ๒๕๒๒๗๐  การตรวจเงินแผ่นดินให้กระท าโดยคณะ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ
และเป็นกลาง 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอืน่อีกหกจ านวนเจด็คนซึ่งพระมหา 
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้มีความซื่อสตัย์
สุจรติเป็นท่ีประจักษ์ และมีความช านาญและประสบการณ์ด้านการ
ตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือ
ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน 
 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภาจากผูม้ีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมี
ความช านาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี 
การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือด้านอื่น 
 การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๔ วรรค

สามและวรรคส่ี มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับโดย

อนุโลม เว้นแต่องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไป

ตามมาตรา ๒๔๓ 

 ให้ประธานวฒุิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
 
 



๒๗๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

แผ่นดิน รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
 การก าหนดคณุสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บคุคลที่มคีณุสมบัติเหมาะสมและมคีวาม
ซื่อสัตยส์ุจรติ และเพื่อให้ไดห้ลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของบุคคลดังกล่าว 
 

 ใหป้ระธานวฒุสิภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ
และผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ  

 กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิมวีาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละหกปีนบัแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารง
ต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว  

 คุณสมบตั ิลกัษณะตอ้งหา้ม การสรรหาและการเลือก 
และการพน้จากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและผูว้่า
การตรวจเงนิแผ่นดนิ รวมทัง้อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ และส านกังานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ  

 การก าหนดคุณสมบตัแิละวธิกีารเลอืกบุคคลซึง่จะไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

จะตอ้งเป็นไปเพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและ มคีวาม
ซื่อสตัยส์จุรติเป็นทีป่ระจกัษ์ และเพื่อใหไ้ดห้ลกัประกนัความเป็น
อสิระในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคคลดงักล่าว 
 มาตรา ๒๕๓  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิมอี านาจ
หน้าทีก่ าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ใหค้ าปรกึษา แนะน า และเสนอแนะใหม้กีารแกไ้ขขอ้บกพร่อง
เกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ  และมอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการ
วนิยัทางการเงนิและการคลงัทีเ่ป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีว่นิจิฉยัการ
ด าเนินการทีเ่กีย่วกบัวนิยัทางการเงนิ การคลงั และการงบประมาณ  
และใหค้ดทีีพ่พิาทเกีย่วกบัค าวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิยัทาง

 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปี

นับแต่วันที่พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้

เพียงวาระเดียว  

 ให้น าหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสองและ
วรรคสาม  เรื่องหน่วยธุรการตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสี่  คณะกรรมการ
สรรหารวมทั้งวิธีการสรรหาตามมาตรา ๒๖๐ (๒) วรรคสองและวรรค
สาม มาตรา ๒๖๑ และมาตรา ๒๖๒  วาระการด ารงต าแหน่งและการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง  และการ 
สรรหาผู้ด ารงต าแหนง่แทนตามมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับคณะ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิใหผู้้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 การก าหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็น

อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 
 



๒๗๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

การเงนิและการคลงัในเรื่องดงักล่าวเป็นคดทีีอ่ยู่ในอ านาจของศาล
ปกครอง 
 ใหผู้ว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิมอี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิทีเ่ป็นอสิระและเป็นกลาง 
 มาตรา ๒๕๔  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิมหีน่วย
ธุรการของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิทีเ่ป็นอสิระ โดยมผีูว้า่
การตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูบ้งัคบับญัชาขึน้ตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
 ใหม้สี านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นหน่วยงานทีเ่ป็น
อสิระในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  
ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจ าทุกปีโดยคณะ 
กรรมการประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบ และประกาศผลการ
ประเมินดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๕๓  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจ

หน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะใหม้ีการแก้ไขข้อบกพร่อง

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  และมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการ

วินัยทางการเงินและการคลังที่เป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่วินจิฉัยการ

ด าเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ  

และให้คดทีี่พิพาทเกี่ยวกับค าวินจิฉัยของคณะกรรมการวินัยทาง

การเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของ

ศาลปกครอง 

 ให้ผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการ

ตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 

 มาตรา ๒๕๔  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมหีน่วย

ธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผู้วา่

การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคบับัญชาขึ้นตรงต่อประธาน

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ให้มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ

ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 



๒๗๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

สว่นที ่๒ 

๓. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
ตอนที่ ๓ 

๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 มาตรา ๒๙๗  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา 
 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้
ซึ่งมีความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์ มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖  
 การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาต ิ ให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ทั้งนี้ โดยให้มี คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลรฐัธรรมนญู ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิผู้ตรวจการแผ่นดนิของรัฐสภา ซึ่งเลือกกนัเองใหเ้หลือ
หนึ่งคน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองทีส่มาชิกในสังกัดด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งเลือกกนัเองใหเ้หลือหนึ่งคน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคการเมืองทีส่มาชิกในสังกัดมิไดด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเลือก
กันเองให้เหลือหนึ่งคน และอธิการบดีของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐที่เป็น
นิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหกคน เป็นกรรมการ 
 ในกรณีทีม่ีเหตุท าให้ต้องมีการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แตม่ีกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตไิม่ครบองค์ประกอบตามวรรคสาม หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบตัิหน้าทีไ่ด ้ ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการเทา่ที่มีอยู ่

 มาตรา ๒๙๗๒๔๖  คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิประกอบดว้ย ประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุอิื่นอกีแปดคน ซึง่พระมหากษตัรยิ์
ทรงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวฒุสิภา 
 กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตติอ้งเป็น
ผูซ้ึง่มคีวามซื่อสตัยส์จุรติเป็นทีป่ระจกัษ์และมคีุณสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๕๖๒๐๕ โดยเคยเป็นรฐัมนตร ี
กรรมการการเลอืกตัง้ ผูต้รวจการแผ่นดนิ กรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาต ิหรอืกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืเคยรบัราชการใน
ต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธบิดหีรอืผูด้ ารงต าแหน่งทางบรหิารในหน่วย
ราชการทีม่อี านาจบรหิารเทยีบเท่าอธบิด ีหรอืด ารงต าแหน่งไม่ต ่า
กว่าศาสตราจารย ์ ผูแ้ทนองคก์ารพฒันาเอกชน หรอืผูป้ระกอบ
วชิาชพีทีม่อีงคก์รวชิาชพีตามกฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสบิปี ซึง่องคก์ารพฒันาเอกชนหรอืองคก์รวชิาชพีนัน้ใหก้าร
รบัรองและเสนอชื่อเขา้สูก่ระบวนการสรรหา 
 การสรรหาและการเลอืกกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแหง่ชาต ิ ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๕๗๒๐๔ วรรคสาม
และวรรคสี ่มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๕๘๒๐๗ มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม ทั้งนี ้โดยใหม้คีณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติจ านวนสิบหา้คนประกอบดว้ย
ประธานศาลฎกีา ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สงูสดุ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการตรวจเงิน

 มาตรา ๒๔๖๒๗๑  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอื่นอีกแปดจ านวนเกา้คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผูซ้ึ่งมีความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นท่ี
ประจักษ ์ มีวาระการด ารงต าแหนง่เก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตรยิ์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้

ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ โดยเคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการ

การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรอืเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ า

กว่าอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มี

อ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า

ศาสตราจารย์  ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพ

ที่มีองค์กรวิชาชีพตามกฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบปี ซึ่ง

องค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอ

ชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา 

 ให้น าหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสองและ
วรรคสาม  เรื่องหน่วยธุรการตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสี่  คณะกรรมการ
สรรหารวมทั้งวิธีการสรรหาตามมาตรา ๒๖๐ (๒) วรรคสองและวรรค
สาม มาตรา ๒๖๑ และมาตรา ๒๖๒  การด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคสองและวรรคสาม  และการสรรหาผู้
ด ารงต าแหน่งแทนตามมาตรา ๒๖๕   มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 
 
 
 มาตรา ๒๙๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๙๘  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตรยิ์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

แผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน สมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดด ารงต าแหนง่
รัฐมนตรี ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน สมาชิกและผูน้ าฝ่ายคา้น
ในสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีซึง่เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และ
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแหง่ซึง่

เลือกกันเองให้เหลือหกคน เป็นกรรมการ 
 ในกรณีที่มีเหตุท าให้ต้องมีการสรรหากรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่มีกรรมการสรรหากรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ครบองค์ประกอบตามวรรคสาม 

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการ

เท่าที่มีอยู่ 
 ใหป้ระธานวฒุสิภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ

 ใหม้กีรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติประจ า
จงัหวดั โดยคุณสมบตั ิกระบวนการสรรหา และอ านาจหน้าที ่ให้
เป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่า
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
 มาตรา ๒๙๘๒๔๗  กรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแหง่ชาตมิวีาระการด ารงต าแหน่งเกา้ปีนบัแต่วนัที ่
 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วย โดยอนุโลม  แต่ให้ผู้
ได้รับการสรรหานั้นด ารงต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแหง่ชาต ิ ให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๒๐๔ วรรคสามและ
วรรคส่ี มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
โดยให้มคีณะกรรมการสรรหาจ านวนห้าคนประกอบด้วยประธาน

ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนญู ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผูน้ าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร 
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยอย่าง
น้อยต้องมีข้อห้ามมิใหผู้้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการ 
สรรหา 
 ให้ประธานวฒุิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ
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ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบัติหนา้ที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งไดร้ับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที ่ 
 การพ้นจากต าแหน่ง การสรรหาและการเลือกกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 มาตรา ๓๐๒  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติที่เป็นอสิระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเปน็ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ 
 การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รบัความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒสิภา  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มีอิสระในการบริหารงานบคุคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ

พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระ
เดยีว  
 กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตซิึง่พน้
จากต าแหน่งตามวาระ ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่ากรรมการซึง่
ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่จะเขา้รบัหน้าที ่ 
 การพน้จากต าแหน่ง การสรรหา และการเลอืกกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาตแิทนต าแหน่งทีว่่าง ให้
น าบทบญัญตัมิาตรา ๒๖๐๒๐๙ และมาตรา ๒๖๑๒๑๐ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๐๒๒๕๑  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาตมิหีน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติแหง่ชาตทิีเ่ป็นอสิระ โดยมเีลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตเิป็นผูบ้งัคบับญัชาขึน้ตรงต่อประธาน
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ 

 การแต่งตัง้เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตแิละวุฒสิภา  
 ใหม้สี านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แหง่ชาตมิีเป็นหน่วยงานทีเ่ป็นอสิระในการบรหิารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด 

โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอ านาจหน้าที่ ให้เป็นไป

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นประจ าทุกปีโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบ และประกาศผลการประเมินดังกล่าวให้ทราบ
เป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๔๗  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาตมิีวาระการด ารงต าแหนง่เก้าปีนับแตว่ันที่พระมหา 

กษัตริย์ทรงแตง่ตั้ง และให้ด ารงต าแหนง่ได้เพียงวาระเดียว  

 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติซึ่งพ้น

จากต าแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบตัิหน้าทีต่่อไปจนกว่ากรรมการ

ซึ่งได้รับแตง่ตั้งใหมจ่ะเข้ารับหนา้ที่  

 การพ้นจากต าแหน่ง การสรรหา และการเลือกกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติแทนต าแหน่งทีว่่าง ให้

น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐ มาใช้บังคบัโดย

อนุโลม 
 มาตรา ๒๕๑  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

แหง่ชาตมิีหนว่ยธุรการของคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาติที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ



๒๗๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ 

 การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาต ิต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒิสภา  

 ใหม้ีส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

แหง่ชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๒๙๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มี
สิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒสิภาว่ากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตผิู้ใดกระท าการขาดความเทีย่งธรรม จง
ใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อม
เสียแก่เกยีรตศิักดิ์ของการด ารงต าแหน่งอย่างร้ายแรง และขอให้
วุฒิสภามมีติให้พ้นจากต าแหน่งได ้
 มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

 มาตรา ๒๙๙๒๔๘  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสีข่องจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของสภา
ผูแ้ทนราษฎร หรอืประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่น้อยกว่าสองหมืน่
คน มสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งขอต่อประธานวุฒสิภาว่ากรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาตผิูใ้ดกระท าการขาดความเทีย่ง
ธรรม จงใจฝ่าฝืนรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอืมพีฤตกิารณ์ที่
เป็นการเสือ่มเสยีแก่เกยีรตศิกัดิข์องการด ารงต าแหน่งอย่าง
รา้ยแรง และขอเพื่อใหว้ฒุสิภามมีตใิหพ้น้จากต าแหน่งได ้

 มตขิองวุฒสิภาใหก้รรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาตพิน้จากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของวุฒสิภา 

 มาตรา ๒๔๘๒๗๒  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน 
ราษฎร หรือประชาชนพลเมืองผูม้ีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่น
คน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตผิู้ใดกระท าการขาดความเทีย่งธรรม 
จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณท์ี่อันเป็นการ
เสื่อมเสียแก่เกยีรตศิักดิ์ของการด ารงต าแหน่งอย่างร้ายแรง เพ่ือให้
วุฒิสภามมีติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหน่ึง ต้องมีคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

 มาตรา ๓๐๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ ารวยผดิปกติ กระท า

 มาตรา ๓๐๐๒๔๙  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิ
วุฒสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภา มจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีหา้
ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของทัง้สองสภา มสีทิธเิขา้ชื่อ
รอ้งขอต่อศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง
ว่า กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตผิูใ้ดร ่ารวย

 มาตรา ๒๔๙๒๗๓  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มจี านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอ
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองว่า
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ ารวย



๒๗๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ  
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท าการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 
และให้ยื่นต่อประธานวุฒสิภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับค าร้องแล้วให้
ส่งค าร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา  
 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูก
กล่าวหา จะปฏิบัติหน้าที่ในระหวา่งนั้นมิได้ จนกว่าจะมีค าพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ยกค า
ร้องดังกล่าว 

ผดิปกต ิกระท าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าที ่หรอืกระท าความผดิต่อ
ต าแหน่งหน้าทีร่าชการ  
 ค ารอ้งขอตามวรรคหนึ่งตอ้งระบพุฤตกิารณ์ทีก่ล่าวหาว่า
ผูด้ ารงต าแหน่งดงักล่าวกระท าการตามวรรคหนึ่งเป็นขอ้ ๆ ให้
ชดัเจน และใหย้ื่นต่อประธานวุฒสิภา เมื่อประธานวฒุสิภาไดร้บั
ค ารอ้งแลว้ ใหส้ง่ค ารอ้งดงักล่าวไปยงัศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของ
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงเพือ่พจิารณาพพิากษา  
 กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตผิูถู้ก
กล่าวหา จะปฏบิตัหิน้าทีใ่นระหว่างนัน้มไิด ้จนกว่าจะมคี า
พพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงใหย้กค ารอ้งดงักล่าว 
 ในกรณีทีก่รรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
ไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ดต้ามวรรคสาม และมกีรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาตเิหลอือยู่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตทิัง้หมด  ใหป้ระธาน
ศาลฎกีาและประธานศาลปกครองสงูสดุร่วมกนัแต่งตัง้บุคคลซึง่มี
คุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มเช่นเดยีวกบักรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาตเิป็นการชัว่คราว  โดยใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแต่ง
ตัง้อยูใ่นต าแหน่งไดจ้นกว่ากรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แหง่ชาตทิีต่นด ารงต าแหน่งแทนจะปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้หรอืจนกว่าจะมคี า
พพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง
ว่าผูน้ัน้กระท าความผดิ 

ผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจรติต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดตอ่
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบพุฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้

ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท าการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้

ชัดเจน และใหย้ื่นต่อประธานวุฒสิภา เมื่อประธานวฒุิสภาได้รับ

ค าร้องแล้ว ให้ส่งค าร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา 
 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูก
กล่าวหา จะปฏิบัติหน้าท่ีในระหวา่งที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าสั่งรับค าร้องนั้นไว้พิจารณา มิได้ 
จนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองให้ยกค าร้องดังกล่าว 
 ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
ไม่อาจปฏบิัติหน้าทีไ่ด้ตามวรรคสามสอง และมีกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาตเิหลอือยู่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติทั้งหมด ให้
ประธานศาลรัฐธรรมนญู ประธานศาลฎีกา และประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติตามมาตรา ๒๗๑  ท าหน้าที่เป็น
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นการช่ัวคราว 
โดยให้ผู้ทีไ่ดร้ับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งได้จนกว่ากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติทีต่นด ารงต าแหน่งแทนจะปฏิบัตหิน้าท่ี
ได้ หรือจนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่าผู้นั้นกระท าความผิด 



๒๗๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๓๐๑  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติมีอ านาจหนา้ที ่ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ไตส่วนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท้ังท าความเห็น
เสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕  
 (๒) ไตส่วนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท้ังท าความเห็น
ส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
มาตรา ๓๐๘  
 (๓) ไตส่วนและวินิจัยัว่าเจ้าหนา้ที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกต ิกระท า
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อด าเนนิการต่อไปตาม
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  
 (๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนีส้ินของผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 
๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตามบญัชีและเอกสารประกอบท่ีได้ยื่นไว้  
 (๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิหนา้ที่พร้อม
ข้อสังเกตต่อคณะรฐัมนตร ีสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทกุปี และน า
รายงานนั้นออกพิมพเ์ผยแพร่ตอ่ไป  
 (๖) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับ
กับการปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติด้วย โดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๐๑๒๕๐  คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตมิอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้  
 (๑) ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิและสรุปส านวนพรอ้มทัง้ท า
ความเหน็เกีย่วกบัการถอดถอนออกจากต าแหน่งเสนอต่อวุฒสิภา
ตามมาตรา ๓๐๕๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 (๒) ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิและสรุปส านวนพรอ้มทัง้ท า
ความเหน็เกีย่วกบัการด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงสง่ไปยงัศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงตามมาตรา ๓๐๘๒๗๕  
 (๓) ไต่สวนและวนิิจฉยัว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัตัง้แต่ผูบ้รหิาร
ระดบัสงูหรอืขา้ราชการซึง่ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ผูอ้ านวยการกองหรอื
เทยีบเท่าขึน้ไปร ่ารวยผดิปกต ิกระท าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าที ่
หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ หรอืความผดิต่อ
ต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม เพื่อด าเนินการต่อไปรวมทัง้
ด าเนินการกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืขา้ราชการในระดบัต ่ากว่าทีร่่วม
กระท าความผดิกบัผูด้ ารงต าแหน่งดงักล่าวหรอืกบัผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง หรอืทีก่ระท าความผดิในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิหน็สมควรด าเนินการดว้ย 
ทัง้นี้ ตามกฎหมายพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  
 (๔) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความมอียู่จรงิ รวมทัง้ความ
เปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิและหนี้สนิของผูด้ ารงต าแหน่งตามมาตรา 
๒๙๑๒๕๙ และมาตรา ๒๙๖๒๖๔ ตามบญัชแีละเอกสารประกอบทีไ่ด้

 มาตรา ๒๕๐๒๗๔  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ดังตอ่ไปนี้ 
 (๑) ไตส่วนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท้ังท าความเห็น
เกี่ยวกับการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งเสนอต่อวุฒิสภารัฐสภา
ตามมาตรา ๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม๒๕๔  
 (๒) ไตส่วนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท้ังท าความเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองส่งไปยงั
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 
๒๗๕๒๕๖ 
 (๓) ไตส่วนและวินิจัยัว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษา  
ตุลาการ ข้าราชการอัยการ ผู้บริหารด ารงต าแหน่งระดับสูงหรือ
ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้น

ไปในหน่วยงานของรัฐ ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตตอ่
หน้าท่ี หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผดิ
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยตุิธรรม  รวมทั้งด าเนินการกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ ากว่าที่ร่วมไต่สวนและวินิจััยว่าผู้ใด
เป็นตัวการ ผู้ใช้ และผูส้นับสนุนการกระท าความผดิกับผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวหรือกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือที่กระท า
ความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติเห็นสมควรด าเนินการด้วย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
 



๒๗๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ยื่นไว ้ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตกิ าหนด 
 (๕) ก ากบัดแูลคุณธรรมและจรยิธรรมของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง 
 (๕๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏบิตัหิน้าที่
พรอ้มขอ้สงัเกตต่อคณะรฐัมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒสิภา 
ทุกปี และน าทัง้นี้  ใหป้ระกาศรายงานนั้นออกพิมพ์ดงักลา่วในราช
กจิจานุเบกษาและเปิดเผยแพร่ต่อไปสาธารณะดว้ย 
 (๖๗) ด าเนินการอื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕๒๑๓ มา
ใชบ้งัคบักบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตดิว้ยโดยอนุโลม 
 ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาตแิละกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
เป็นเจา้พนกังานในการยุตธิรรมตามกฎหมาย 

 (๔) ตรวจสอบความถูกต้อง และความมีอยู่จริง รวมทั้งและ
ความเปลีย่นแปลงของทรัพย์สินและหนีส้ินของผู้ด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๔ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ 
ได้ยื่นบัญญัติไวท้ั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด  ตลอดจนไต่สวนและวินิจัยั
ว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวร่ ารวยผดิปกต ิ
 (๕) ก ากับดูแลคุณธรรมและจรยิธรรมของผู้ด ารงต าแหนง่
ทางการเมืองฟ้องคดตี่อศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับวินัยการคลังและ
งบประมาณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการคลัง
และการงบประมาณ 
 (๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิหน้าที่พร้อม
ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี 
ทั้งนี ้ ให้ประกาศและเผยแพร่รายงานดังกล่าวในราชกิจจา
นุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะให้ทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
 (๗) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๑๓ มาใช้บงัคับกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติดว้ยโดยอนุโลม 
 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น 

เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 
ส่วนที่ ๗ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
 

สว่นที ่๗ 

๒. ผูต้รวจการแผน่ดินของรฐัสภา 
 

ตอนที่ ๔ 
๒. ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

 



๒๗๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 มาตรา ๑๙๖  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามจี านวนไมเ่กินสามคน 
ซึ่งพระมหากษตัรยิ์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่
ยอมรบันับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหาร
ราชการแผน่ดิน วสิาหกจิ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของ
สาธารณะ และมีความซื่อสตัย์สจุรติเป็นที่ประจักษ ์ 
 ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการเลือกผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  
 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระการด ารงต าแหน่งหกปี
นับแต่วันท่ีพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๙๖๒๔๒  ผูต้รวจการแผน่ดนิของรัฐสภามจี านวนไม่
เกินสามคน ซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวฒุสิภา 
จากผูซ้ึง่เป็นทีย่อมรบันบัถอืของประชาชน มคีวามรอบรูแ้ละมี
ประสบการณ์ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ วสิาหกจิ หรอืกจิกรรมอนั
เป็นประโยชน์ร่วมกนัของสาธารณะ และมคีวามซื่อสตัยส์จุรติเป็นที่
ประจกัษ ์ 

 ใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกเป็นผูต้รวจการแผ่นดนิประชุมและเลอืก
กนัเองใหค้นหนึ่งเป็นประธานผูต้รวจการแผ่นดนิแลว้แจง้ผลให้
ประธานวฒุสิภาทราบ 
 ใหป้ระธานวุฒสิภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิและผูต้รวจการแผ่นดนิของ
รัฐสภา  

 คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม การสรรหา และการเลือกของ
ผูต้รวจการแผ่นดนิของรัฐสภาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิของรัฐสภา  
 ผูต้รวจการแผ่นดนิของรัฐสภามวีาระการด ารงต าแหน่ง
หกปีนบัแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่ง
ไดเ้พยีงวาระเดยีว 
 ใหม้สี านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิเป็นหน่วยงานทีเ่ป็น
อสิระในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการ
อื่น  ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา ๒๔๓  การสรรหาและการเลอืกผูต้รวจการแผ่นดนิให้
น าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
โดยใหม้คีณะกรรมการสรรหาจ านวนเจด็คนประกอบดว้ย ประธาน

 มาตรา ๒๔๒๒๗๕  ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนมีจ านวนสามสิบเอด็คนซึง่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเปน็ที่ยอมรับนับถือของประชาชนมี
ความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การบริหารราชการแผน่ดิน วิสาหกจิ หรือกิจกรรมอันเปน็
ประโยชนร์่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นท่ี 
ประจักษ์  ทั้งนี้ โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจาก
องค์การเอกชนด้วย 
 ใหผู้้ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมและเลือก

กันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผูต้รวจการแผ่นดินแล้วแจง้ผลให้

ประธานวฒุิสภาทราบ 

 ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

แต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  

 ให้น าหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสองและ
วรรคสาม  เรื่องหน่วยธุรการตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสี่  วาระการด ารง
ต าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่งและวรรค
สอง  และการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งแทนตามมาตรา ๒๖๕  มาใช้
บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินและพทิักษ์สิทธมินุษยชน และส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธมินุษยชนด้วย โดยอนุโลม  แต่ให้ผู้
ได้รับการสรรหานั้นด ารงต าแหน่งตามวาระในมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดินและพิทักษ์สิทธมินุษยชน 
 คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการสรรหารวมทั้ง
วิธีการสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดินและ
พิทักษ์สิทธมินุษยชน และส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์



๒๘๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๘ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 มาตรา ๑๙๙  คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสบิคน ซึ่งพระมหากษัตรยิ์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์
ด้านการคุม้ครองสิทธิเสรภีาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ ์ทั้งนี้ โดยต้อง
ค านึงถึงการมสี่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนษุยชนด้วย  
 ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การเลือก การถอด
ถอน และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตมิวีาระการด ารงต าแหน่งหกปี
นับแต่วันที่พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว 

ศาลฎกีา ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสงูสดุ 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคล
ซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาคดัเลอืกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึง่ที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุคดัเลอืกจ านวนหนึ่งคน  

และใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๓๑ (๑) วรรคสอง มาใชบ้งัคบัดว้ยโดย
อนุโลม 
 

สว่นที ่๘ 

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 มาตรา ๑๙๙๒๕๖  คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอกีสิบหกคน 
ซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวฒุสิภา จากผูซ้ึง่มี
ความรูห้รอืประสบการณ์ดา้นการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน
เป็นทีป่ระจกัษ ์ทัง้นี้ โดยตอ้งค านงึถงึการมสีว่นร่วมของผูแ้ทนจาก
องคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนดว้ย  

 ใหป้ระธานวฒุสิภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาต ิ 

 คุณสมบตั ิลกัษณะตอ้งหา้ม การสรรหา การเลือก การ
ถอดถอน และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาต ิใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 

 

 

สิทธมินุษยชน ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินมวีาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่

วันที่พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพยีง

วาระเดียว 

 ใหม้ีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็น

อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

ด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ 
 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพทิักษ์สิทธมินุษยชนเป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดินและพิทักษ์สิทธมินุษยชน 
 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและ
พิทักษ์สิทธมินุษยชนเป็นประจ าทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินผล
แห่งชาติ แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจการแผน่ดินและพิทักษ์สิทธมินุษยชน
ทราบ และประกาศผลการประเมินดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๔๓  การสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินให้

น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจ านวนเจ็ดคนประกอบด้วย ประธาน

ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคล

ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่



๒๘๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิวีาระการด ารงต าแหน่ง
หกปีนบัแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่ง
ไดเ้พยีงวาระเดยีว 
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา ๒๐๖ 
มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๒๔๓ 
 ใหม้สี านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิป็น
หน่วยงานทีเ่ป็นอสิระในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด าเนินการอื่น  ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน  

และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๓๑ (๑) วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดย

อนุโลม 
 

๒. คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ

 
 มาตรา ๒๕๖  คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 

ประกอบดว้ย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอกีหกคน ซึ่ง

พระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึง่มี

ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุม้ครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน

เป็นที่ประจักษ ์ทั้งนี้ โดยต้องค านงึถึงการมีส่วนร่วมของผูแ้ทนจาก

องค์การเอกชนด้านสิทธมินุษยชนด้วย  

 ให้ประธานวฒุิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการสิทธมินุษยชน

แห่งชาต ิ 

 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน และการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่

กฎหมายบัญญัต ิ 

 กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่ง

หกปีนับแต่วันทีพ่ระมหากษตัริยท์รงแตง่ตั้ง และให้ด ารงต าแหนง่

ได้เพียงวาระเดียว 

 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา ๒๐๖ 
มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ 
 



๒๘๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 
๒๔๓ 

 ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น

หน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ

การด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 มาตรา ๑๙๗  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนใน
กรณ ี 
  (ก) การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืปฏิบัตินอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น  
  (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏบิัติหน้าที่ของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรัฐวสิาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผูร้้องเรียนหรือ
ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่การนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจ
หน้าที่ก็ตาม  
  (ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญตั ิ 
 (๒) จัดท ารายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐสภา  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๙๗๒๔๔  ผูต้รวจการแผ่นดนิของรัฐสภามอี านาจ
หน้าที ่ดงัต่อไปนี้  
 (๑) พจิารณาและสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิตามค ารอ้งเรยีน
ในกรณี  
  (ก) การไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืปฏบิตันิอกเหนือ
อ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายของขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้ง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืราชการ
สว่นทอ้งถิน่  
  (ข) การปฏบิตัหิรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าทีข่องขา้ราชการ 
พนกังาน หรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอื
รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผู้
รอ้งเรยีนหรอืประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืไม่
ชอบดว้ยอ านาจหน้าทีก่ต็าม  
  (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏบิตัหิน้าทีห่รอื
การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมช่อบดว้ยกฎหมายขององคก์รตาม
รฐัธรรมนูญและองคก์รในกระบวนการยุตธิรรม  ทัง้นี้ ไม่รวมถงึ
การพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาล 
  (คง) กรณีอื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 

 มาตรา ๒๔๔๒๗๖  ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนมีอ านาจและหน้าที่พิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรภีาพ และความเสมอภาคของประชาชน  และโดยเัพาะใหม้ี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการ
กระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และ
เสนอมาตรการต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการ
กระท าดังกล่าว เพื่อด าเนินการแก้ไข 
 (๑๒) พิจารณาและสอบสวนหาขอ้เท็จจริงตามค าร้องเรยีนใน
กรณีที่ปรากฏว่า 
  (ก) การเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ปฏิบตัติามกฎหมายหรือ
ปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
  (ข) การเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหรอืละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่
ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่และก่อให้เกิด
ความเสยีหายแกผู่้ร้องเรยีนหรือประชาชน โดยหรือไม่เป็นธรรม ไม่
ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ก็ตาม 



๒๘๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๑๙๘  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระท าใดของบุคคลใด
ตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจััย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลปกครอง แล้วแต่กรณี  

 (๒) ด าเนินการเกีย่วกบัจรยิธรรมของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงและเจา้หน้าทีข่องรฐัตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๘๐ 
 (๓) ตดิตาม ประเมนิผล และจดัท าขอ้เสนอแนะในการ
ปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญ  รวมตลอดถงึขอ้พจิารณาเพื่อแกไ้ข
เพิม่เตมิรฐัธรรมนูญในกรณีทีเ่หน็ว่าจ าเป็น 
 (๒๔) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏบิตัิ
หน้าทีพ่รอ้มทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะขอ้สงัเกตต่อ
รัฐสภาคณะรฐัมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร และวฒุสิภา ทุกปี  ทัง้นี้ 
ใหป้ระกาศรายงานดงักล่าวในราชกจิจานุเบกษาและเปิดเผยต่อ
สาธารณะดว้ย 
 การใชอ้ านาจหน้าทีต่าม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ให้
ผูต้รวจการแผ่นดนิด าเนินการเมื่อมีการร้องเรยีน  เว้นแต่เป็น
กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระท าดงักล่าวมผีลกระทบ
ต่อความเสยีหายของประชาชนสว่นรวมหรอืเพื่อคุม้ครอง
ประโยชน์สาธารณะ ผูต้รวจการแผ่นดนิอาจพจิารณาและสอบสวน
โดยไม่มกีารรอ้งเรยีนได ้
 มาตรา ๑๙๘๒๔๕  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภาเห็นว่าบทบญัญัตแิหง่กฎหมาย กฎ ข้อบังคบั หรือการ
กระท าใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปัญหาเก่ียวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิของรัฐสภาอาจ
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครอง
เพื่อพิจารณาวินจิฉัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธพีิจารณาของ

  (ค) การองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐหรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมละเลยการไม่ปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือการปฏิบตัิหน้าที่โดยไมช่อบด้วยกฎหมายขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 
  (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับจรยิธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าทีข่องรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และ

มาตรา ๒๘๐ 
 (๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดท าข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนญู  รวมตลอดถึงข้อพจิารณาเพื่อแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เหน็ว่าจ าเป็นเสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนญู  ท้ังนี้ ตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยศาลรฐัธรรมนญูและวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนญู 
 (๔) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองว่ากฎ ค าสั่ง 
หรือการกระท าอื่นใด กระทบต่อสทิธิมนุษยชน หรือกฎ ค าสั่ง หรือ
การกระท าของบุคคลตาม (๒) มีปญัหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 (๕) ฟ้องคดีต่อศาลยตุิธรรมแทนผูเ้สียหายเมื่อไดร้ับการร้องขอ
จากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม หรือเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์สาธารณะ   
 



๒๘๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี พิจารณา
วินิจััยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหนึ่งโดยไม่
ชักช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๐๐  คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาตมิีอ านาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการ
กระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน หรืออันไม่เป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็น
ภาค ีและเสนอมาตรการการแกไ้ขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่กระท าหรือละเลยการกระท าดังกล่าวเพื่อด าเนินการ ในกรณีที่
ปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อ
ด าเนินการต่อไป  

ศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวา่ด้วยวธิีพิจารณาของศาล

ปกครอง แล้วแต่ได ้เมื่อเหน็ว่ามกีรณีดงัต่อไปนี้ 
 (๑) บทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบ
ดว้ยรฐัธรรมนูญ ใหเ้สนอเรื่องพรอ้มดว้ยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนูญ 
และใหศ้าลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยัโดยไม่ชกัชา้  ทัง้นี้ ตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาของศาล
รฐัธรรมนูญ 
 (๒) กฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา 
๒๔๔ (๑) (ก) มปัีญหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญหรอื
กฎหมาย ใหเ้สนอเรื่องพรอ้มดว้ยความเหน็ต่อศาลปกครอง และให้
ศาลปกครองพจิารณาวนิิจฉยัโดยไม่ชกัชา้  ทัง้นี้ ตามพระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
 ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี 
พิจารณาวินจิฉัยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอตาม

วรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้า 
 มาตรา ๒๐๐๒๕๗  คณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาตมิอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้  
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรอืการละเลยการ
กระท า อนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน หรอือันไม่เป็นไปตาม
พนัธกรณีระหว่างประเทศเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนทีป่ระเทศไทย
เป็นภาค ีและเสนอมาตรการการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อบุคคลหรอื
หน่วยงานทีก่ระท าหรอืละเลยการกระท าดงักล่าวเพื่อด าเนินการ  
 

ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการ
แผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชน 
 (๖) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
และกฎต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชน 
 (๗) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สิทธิและเสรภีาพของประชาชน 
 (๘) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิ
มนุษยชน 
 (๙) รายงานต่อรัฐสภาเมื่อปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐไมด่ าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามทีผู่้ตรวจการ
แผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเสนอ และให้เปดิเผยต่อสาธารณชน
เป็นการทั่วไปด้วย  ในการนี้ ให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว 
 (๔๑๐) เสนอรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติ
หน้าทีป่ระจ าปีพร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา ทุกป ี ทั้งนี ้ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกจิจา
นุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยเป็นการทั่วไป 
 (๑๑) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 การใช้อ านาจหน้าทีต่าม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินด าเนินการเมื่อมีการร้องเรียน  เว้นแต่เป็นกรณีที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระท าดงักล่าวมีผลกระทบต่อ

ความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์

สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไม่มี
การร้องเรียนได้ 



๒๘๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๒) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
 (๓) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน  
 (๔) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วย
ราชการ องค์การเอกชน และองคก์ารอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน  
 (๕) จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชน ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา  
 (๖) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญตั ิ 
 ในการปฏิบัติหนา้ที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย  
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า 
รวมทั้งมีอ านาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที ่ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ

ในกรณีทีป่รากฏว่าไมม่กีารด าเนินการตามทีเ่สนอ ใหร้ายงานต่อ
รฐัสภาเพื่อด าเนินการต่อไป  
 (๒) เสนอเรื่องพรอ้มดว้ยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนูญ ในกรณี
ทีเ่หน็ชอบตามทีม่ผีูร้อ้งเรยีนว่า บทบญัญตัแิหง่กฎหมายใดกระทบต่อ
สทิธมินุษยชนและมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ  ทัง้นี้ 
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาของศาล
รฐัธรรมนูญ 
 (๓) เสนอเรื่องพรอ้มดว้ยความเหน็ต่อศาลปกครอง ในกรณีที่
เหน็ชอบตามทีม่ผีูร้อ้งเรยีนว่า กฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใดในทาง
ปกครองกระทบต่อสทิธมินุษยชนและมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบดว้ย
รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย  ทัง้นี้ ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
 (๔) ฟ้องคดต่ีอศาลยุตธิรรมแทนผูเ้สยีหาย เมื่อไดร้บัการ
รอ้งขอจากผูเ้สยีหายและเป็นกรณีทีเ่หน็สมควรเพื่อแกไ้ขปัญหา
การละเมดิสทิธมินุษยชนเป็นสว่นรวม  ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ
 (๒๕) เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรบัปรุง
กฎหมาย และกฎ หรือข้อบงัคับ ต่อรฐัสภาและหรอืคณะรฐัมนตรี
เพื่อสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน  
 (๓๖) สง่เสรมิการศกึษา การวจิยั และการเผยแพร่ความรู้
ดา้นสทิธมินุษยชน  
 
 

 ให้แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบของผู้ตรวจการแผ่นดินและ
พิทักษ์สิทธิมนุษยชนแต่ละคนในการด าเนินการตามมาตรานี้ให้
ชัดเจน  รวมทั้งกรณีใดที่ต้องเป็นมติร่วมกันของผูต้รวจการแผ่นดิน
และพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน 
 มาตรา ๒๔๕  ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี ้
 (๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  
ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒) กฎ ค าส่ัง หรือการกระท าอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา 
๒๔๔ (๑) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้
ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี ้ตามพระราช 

บัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 มาตรา ๒๕๗  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการ
กระท า อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนษุยชนที่ประเทศไทย

เป็นภาค ีและเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือ



๒๘๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๔๗) สง่เสรมิความร่วมมอืและการประสานงานระหว่าง
หน่วยราชการ องคก์ารเอกชน และองคก์ารอื่นในดา้นสทิธิ
มนุษยชน  
 (๕๘) จดัท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมนิสถานการณ์ดา้นสทิธิ
มนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรฐัสภา  
 (๖๙) อ านาจหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 
 ในการปฏบิตัหิน้าที ่คณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาตติอ้งค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวมของชาตแิละประชาชน
ประกอบดว้ย  
 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตมิอี านาจเรยีก
เอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งจากบุคคลใด หรอืเรยีกบุคคลใด
มาใหถ้อ้ยค า รวมทัง้มอี านาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที ่
ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 

หน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการกระท าดังกล่าวเพื่อด าเนินการ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าไมม่ีการด าเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานตอ่
รัฐสภาเพื่อด าเนินการต่อไป  
 (๒) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนญู ในกรณีที่
เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญตัิแห่งกฎหมายใดกระทบต่อ
สิทธิมนษุยชนและมีปัญหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวธิีพจิารณาของศาล

รัฐธรรมนญู 
 (๓) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่
เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค าส่ัง หรือการกระท าอื่นใดในทาง
ปกครองกระทบต่อสิทธมินุษยชนและมีปัญหาเกีย่วกบัความชอบด้วย

รัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาล

ปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง 

 (๔) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการ

ร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปญัหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัต ิ

 (๕) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย และกฎต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธมินุษยชน  
 (๖) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน  
 
 



๒๘๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๗) ส่งเสริมความรว่มมือและการประสานงานระหว่าง
หน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิ
มนุษยชน  
 (๘) จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา  
 (๙) อ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบญัญัติ  
 ในการปฏิบัตหิน้าที ่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน

ประกอบด้วย  
 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตมิีอ านาจเรยีก

เอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาให้ถ้อยค า รวมทั้งมีอ านาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิ

หน้าที ่ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัต ิ

 



๒๘๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

  ภาค ๔ 
การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง 

  หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   มาตรา ๒๗๗  บทบัญญัติในภาคนี้ก่อให้เกิดความรับผิดชอบ
แก่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และ
พลเมือง ท่ีต้องจัดให้มีการปฏิรูปและการสรา้งความปรองดองตาม
หลักการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูนี ้

   มาตรา ๒๗๘  ความในภาคนี้ให้สิ้นผลบังคับในวันถัดจากวันที่
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับครบห้าปี  เว้นแต่พลเมืองผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน รัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรีเสนอให้จดั
ให้มีการออกเสยีงประชามติให้บทบัญญัติในภาคนี้คงใช้บังคับอยู่
ต่อไป ซึ่งต้องไมเ่กินห้าปีนับแต่วันที่พลเมืองผู้มสีิทธิเลือกตั้งโดยเสียง
ข้างมากออกเสียงประชามติเห็นชอบ  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการออกเสียงประชามต ิ

  หมวด ๒ 
การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าและสร้างความเป็นธรรม 

  ส่วนที่ ๑ 
สภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศและ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ 
   มาตรา ๒๗๙  เพื่อประโยชน์แห่งการด าเนินการปฏริูป

ประเทศให้ต่อเนื่องจนบรรลุผล ใหม้ีสภาขับเคลื่อนการปฏริูป
ประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏริูปแห่งชาติ ซึ่งมี
องค์ประกอบและที่มา ดังต่อไปนี้  
 
 



๒๘๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๑) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ประกอบด้วยสมาชิก
ไม่เกินหน่ึงร้อยยี่สิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล
ดังต่อไปนี้  
  (ก) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ จ านวนหกสิบคน 
  (ข) สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ จ านวน
สามสิบคน 
  (ค) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเช่ียวชาญในการปฏริูปด้าน
ต่าง ๆ จ านวนสามสิบคน 
 (๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ ประกอบด้วย 
กรรมการซึ่งปฏิบตัิหน้าที่เตม็เวลาและมาจากผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏริูปด้านต่าง ๆ ไม่เกินสิบห้าคนซึ่งพระมหา 
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาต ิ
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
สมาชิกตาม วรรคหนึ่ง (๑) และกรรมการตาม (๒) อ านาจหน้าที่อ่ืน 
การด าเนินงาน รวมทั้งการอื่นท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
 (๑) ขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยการเสนอแนะนโยบายและ
ข้อเสนอในการปฏริูปต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในด้าน



๒๙๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ต่างๆ ตามที่ก าหนดในหมวดนี้  สว่นการปฏิรูปในด้านอื่นซึ่งมิได้
บัญญัตไิว้ในหมวดนี้ให้กระท าได้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาตโิดยความเห็นชอบของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรปูประเทศด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศท้ังหมดเท่าที่มีอยู่  
 (๒) น าแผนและขั้นตอนการออกกฎหมายและการปฏิบัติเพื่อให้เกดิ
การปฏิรปูของสภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้งแผนงานและยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปของทุกภาคส่วนมาบูรณาการเพื่อให้สามารถลดความเหลื่อม
ล้ าและสร้างความเป็นธรรมได้อยา่งแท้จริงและต่อเนื่อง  
 (๓) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการปฏริูป 
 (๔) เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อความ
เป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วย
กระบวนการสมัชชาเพื่อการปฏิรปู 
 (๕) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏริูปที่สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี ้
 (๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญตั ิ
 เมื่อคณะรัฐมนตรไีดร้ับข้อเสนอตามวรรคสี่ (๑) ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอและให้การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อด าเนินการอย่างเพียงพอ  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรไีม่
สามารถด าเนินการตามข้อเสนอใดได้ให้ช้ีแจงเหตุผลต่อรัฐสภาและ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อทราบ  ในกรณีที่สภาขับเคลื่อน
การปฏิรปูประเทศมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ ว่าการ
ปฏิรูปเรื่องใดท่ีคณะรัฐมนตรีไม่ด าเนินการนั้นเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ 



๒๙๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามตวิ่าจะต้องด าเนินการเรื่องนั้นหรือไม ่ 
ผลการออกเสียงประชามตดิังกล่าวให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีและ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ต้องปฏิบัติตาม 
 ให้มหีน่วยธุรการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่มี
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขับเคลื่อน
การปฏิรปูประเทศ 
 ใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาตเิปน็
ประจ าทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปแห่งชาติทราบ และประกาศผลการประเมินดังกล่าวให้ทราบ
เป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ 

   มาตรา ๒๘๐  ในการด าเนินการตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ (๑) 
หากเห็นว่ากรณีใดจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับ ให้สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปแห่งชาติจดัท าร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวกับกรณีนั้นเสนอต่อ
รัฐสภาโดยใหเ้สนอต่อวุฒิสภาก่อน  เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอแล้ว หากวุฒิสภาลงมตไิม่เห็นชอบ ให้ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  แต่หากวุฒิสภาลงมติเห็นชอบ ให้
วุฒิสภาเสนอร่างพระราชบัญญัตินัน้ต่อสภาผู้แทนราษฎร  และให้น า
ความในส่วนท่ี ๖ การตราพระราชบัญญัติและพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญู ส่วนท่ี ๗ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 



๒๙๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ให้วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญั
ขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิดังกล่าวโดยต้องประกอบด้วย
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและกรรมการยุทธศาสตร์
การปฏิรปูแห่งชาติจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการ
ทั้งหมด 
 เมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรค
หนึ่งเสร็จแล้ว 
 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับวุฒิสภา ให้ด าเนินการตามมาตรา 
๑๕๖ ต่อไป  
 (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับวุฒิสภา ให้ส่งร่างพระราชบัญญตัิ
นั้นคืนไปยังวุฒิสภา  หากวุฒิสภาลงมติยืนยันร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภาแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันไดร้ับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา และใหด้ าเนินการตามมาตรา ๑๕๖ ต่อไป 
 ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอตามวรรคหน่ึงเป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอวุฒิสภาได้ก็ต่อเมื่อมีค า
รับรองของนายกรัฐมนตรี  ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาให้ค า
รับรองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง  ในกรณีที่
นายกรัฐมนตรีไม่แจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่า
นายกรัฐมนตรีให้ค ารับรอง 

  ส่วนที่ ๒ 
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ   

   มาตรา ๒๘๑  ใหด้ าเนินการตามแผนและขั้นตอนการปฏิรปู การตรา
กฎหมาย และการปฏิบัตเิพื่อให้เกิดการปฏิรปูในด้านต่าง ๆ  ซึ่งสภาปฏิรูป
แห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้ และโดยเฉพาะใหด้ าเนินการปฏริูปในด้าน
ต่าง ๆ  ตามที่บัญญัตไิว้ในส่วนนี ้



๒๙๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

   มาตรา ๒๘๒  ให้มีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมตามแนวทางดังต่อไปนี ้
 (๑) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายและกฎโดยง่าย ให้ตรา
กฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมและ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎในเรื่องตา่ง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนและทันสมยั
ขึ้นเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 (๒) เพื่อให้ประชาชนผู้มรีายได้น้อยไดร้ับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายและคดี ให้ตรากฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายและคดี โดยมีหน่วยงานที่ให้ค าแนะน าทางกฎหมายที่
จ าเป็นแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  รวมทั้งจัดทนายความที่มี
ความสามารถทางคดีอย่างแท้จริงเพื่อด าเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา 
และทางปกครองให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งจัดตั้งกองทุนให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีขึ้นเพื่อการดังกล่าวด้วย โดย
สนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ดังกล่าวด้วย 
 (๓) ให้คณะกรรมการปฏริูปกฎหมายมีหน้าท่ีและอ านาจเสนอ
ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายหรือกฎ แล้วแต่กรณี ท่ีจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
ประชาชนโดยไม่จ าเป็น หรือสร้างภาระหรือข้ันตอนโดยไม่จ าเป็น 
 (๔) ปรับปรุงกฎหมายทีก่ าหนดเรือ่งการออกใบอนุญาตที่มี
ลักษณะเป็นการผูกขาด ใหส้ัมปทาน หรือให้สิทธิในการประกอบ
กิจการ โดยให้ใช้วิธีประมูลโดยเปดิเผยเป็นหลัก เว้นแต่มีความ
จ าเป็น คณะรัฐมนตรีอาจมีมติใหด้ าเนินการด้วยวิธีอ่ืนได้โดยต้อง
ประกาศเหตผุลให้ทราบเป็นการทัว่ไป  ใบอนุญาตใดท่ีไม่ไดม้ีการ
ด าเนินการตามทีไ่ด้รับอนญุาตไว้แล้วโดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร ให้ถือ
ว่าใบอนุญาตนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง และให้หน่วยงานของรัฐทีม่ีอ านาจ



๒๙๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ออกใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องพิสูจนค์วามจ าเป็นของการมีใบอนุญาต
นั้นต่อรัฐสภาทุกห้าป ี
 (๕) ปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งการระงับข้อพิพาท
ระหว่างประชาชนโดยกระบวนการยุติธรรมชุมชนหรือการ
ประนีประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน เพื่อให้มีการบูรณาการเกีย่วกับ
กลไกและกระบวนการในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 (๖) ให้มีกลไกในการบังคับคดีทางแพ่งที่มีประสิทธิภาพใน
สังกัดศาลยุติธรรม ท าหน้าท่ีบังคบัให้เป็นไปตามค าพิพากษาและ
ค าสั่งของศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ  รวมทั้งให้มีมาตรการ
และกลไกในการบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพตามค าพิพากษา
และค าสั่งของศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย 
 (๗) ให้จัดการศึกษาอบรมเพื่อปลกูฝังให้ประชาชนเคารพ
กฎหมาย ยกย่องผู้ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา 
และลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งละเลยไม่บังคับใช้กฎหมายใหเ้กิด
ประสิทธิผล อย่างจริงจัง 
 (๘) ปฏิรูปโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ โดยโอนภารกิจของส านกังานต ารวจแห่งชาติที่มิใช่ภารกจิ
หลักของต ารวจไปให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ก าหนด
มาตรการเพื่อป้องกันการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองในกระบวนการ
ยุติธรรม ก าหนดเกณฑม์าตรฐานการแต่งตั้งหรือยา้ยข้าราชการ
ต ารวจให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม กระจายอ านาจการบรหิารงาน
ต ารวจไปสูร่ะดับจังหวัดและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการต ารวจ ปรับระบบงานสอบสวนให้มคีวามเป็น
อิสระ ให้พนักงานอัยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ าเภอมี



๒๙๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

อ านาจสอบสวนร่วมกับหน่วยงานด้านการสอบสวนในกรณีที่
ประชาชนร้องขอความเป็นธรรม ปรับปรุงระบบงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ในส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีความเป็นอสิระและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีระบบบรหิารงานบุคคลที่ยดึหลักความรูค้วาม
ช านาญเฉพาะทาง รวมทั้งจัดสรรและกระจายอ านาจการบริหาร
งบประมาณให้แก่หน่วยปฏบิัติงานในพ้ืนท่ีให้เพียงพอและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   มาตรา ๒๘๓  ให้มีการปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง และภาษี
อากร ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
 (๑) จัดระบบภาษีเป็นสองระดับ คอื  ระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น และด าเนินการให้องค์กรบริหารท้องถิ่นมีรายได้ที่จ าเป็นแก่
การใช้จ่ายของท้องถิ่น และมีระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 (๒) ใหม้ีกฎหมายก าหนดให้บุคคลต้องแสดงรายได้ของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีรายได้ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษี
อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่รัฐจะน าไปใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มรีายได้ไม่เพียงพอ และใหผู้้ซึ่งไดเ้สยี
ภาษี มีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย  
 (๓) ปรับปรุงระบบภาษีให้เกดิประสิทธิภาพ เป็นกลาง เป็น
ธรรม และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ โดยการพิจารณายกเลิก
มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีต่าง ๆ ให้เหลือน้อยท่ีสดุ 
 (๔) จัดให้มีระบบบ านาญแห่งชาตเิพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบบ านาญให้ด ารงชีพได้อย่างเพียงพอ
และยั่งยืน  
 ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง และภาษีอากรที่
เป็นอิสระภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ประกอบ 



๒๙๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม มีอ านาจหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการ
ปรับปรุงกฎหมายการเงินการคลังและภาษีอากร เพื่อให้เกดิประสิทธภิาพ 
ความเป็นกลาง ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกจิ
และสังคมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มฐานภาษี
ประเภทต่าง ๆ และอ านาจหน้าท่ีอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

   มาตรา ๒๘๔  ให้มีการปฏิรูปด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ
ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
 (๑) การบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณ
ต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
 (๒) ให้ก าหนดขอบเขตภารกิจอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐในการบริหารราชการแผ่นดินในลักษณะกลุ่มภารกิจ การบริหาร
ราชการภาคและพื้นท่ีอื่น ให้ชัดเจนและสมัพันธ์กันแบบบูรณาการ 
โดยยดึการมสี่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
 (๓) ให้สร้างระบบและกลไกในการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยเน้นการให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ  
 (๔) ทบทวนภารกิจและบริการสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐ
จัดท าอยู่เพื่อลดและขจัดความซ้ าซ้อนระหว่างกัน  ภารกิจและ
บริการสาธารณะใดที่อาจให้องค์การภาคเอกชน องค์การเอกชน 
หรือองค์กรบริหารท้องถิ่นจัดท าได้โดยมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีไม่
ต่ ากว่าท่ีจัดท าโดยหน่วยงานของรฐั และมีราคาที่ไม่สูงเกินสมควร 
หน่วยงานของรัฐต้องยุติการด าเนนิการและถ่ายโอนภารกิจและ
บริการนั้นให้องค์การภาคเอกชน องค์การเอกชน หรือองค์กรบริหาร
ท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการ 
 



๒๙๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๕) ให้มีองค์กรบริหารการพัฒนาภาคท าหน้าที่สนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคและก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐ
ในพื้นที่ จัดท าแผนและบริหารงบประมาณแบบพ้ืนท่ีเพื่อด าเนินการ
พัฒนาภาคที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่ซ้ าซ้อนกับงาน
ของจังหวัดและองค์กรบริหารท้องถิ่น ประสานการพัฒนาพื้นที่
บริหารงานระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืนของการพัฒนาในระดับ
พื้นทีข่องหลายจังหวัด  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ  
 (๖) ให้มีคณะกรรมการอสิระว่าด้วยค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐ ท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ เทียบเคียง ค่าตอบแทน ซึ่งรวมทั้ง
เงินเดือน สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอื่นทุกประเภทของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภทและทกุระดับ กับค่าตอบแทนใน
ภาคเอกชน และแจ้งให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบ แล้วประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไปทุกระยะ  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 

   มาตรา ๒๘๕  ให้มีการปฏิรูปด้านการบริหารท้องถิ่นตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตรากฎหมายและจดัให้มีกลไกที่จ าเป็นส าหรับการจัดตั้ง
องค์กรบริหารทอ้งถิ่นเตม็พื้นท่ีจังหวัดให้เสร็จสมบูรณ์ภายในหน่ึงปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้และด าเนินการจดัตั้งองค์กร
บริหารท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม
โดยเร็ว 
 (๒) ให้มีคณะกรรมการการกระจายอ านาจแห่งชาติ 
ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้บรหิารท้องถิ่น ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคณุวุฒิ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากสมัชชาพลเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อ
ก าหนดนโยบาย ก าหนดมาตรฐานกลาง และขับเคลื่อนการกระจาย



๒๙๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

อ านาจอย่างมีเอกภาพและสามารถด าเนินการให้การกระจายอ านาจ
เป็นผลส าเร็จ โดยให้มสี านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
แห่งชาติ รับผิดชอบงานธุรการและปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนท่ีจ าเป็น  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

   มาตรา ๒๘๖  ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็น
พลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ โดยยดึหลักดังต่อไปนี้  
 (๑) กระจายอ านาจการจดัการศึกษาโดยลดบทบาทของรัฐ
จากการเป็นผู้จัดการศึกษาใหเ้ป็นผู้จัดให้มีการศึกษา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน รวมทั้งก ากับนโยบาย แผน มาตรฐาน และติดตาม
ประเมินผลการจดัการศึกษา  และส่งเสริมใหส้ถานศึกษาสามารถ
บริหารจดัการการศึกษาได้อย่างมอีิสระ มีประสิทธิภาพ และ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  ทั้งนี้ โดยให้เอกชน ชุมชน และ
องค์กรบริหารท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมด้วย 
 (๒) จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรงแก่ผู้เรียนทุกคนอย่าง
พอเพียงตามความจ าเป็นและเหมาะสมของผูเ้รียน ส าหรับการศึกษา
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยม ทั้งการศึกษาสายสามญัและสาย
อาชีพ 
 (๓) ปรับปรุงระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์
มารดา โดยยกระดับความรู้ให้กับผู้เลีย้งดูให้มสีมรรถนะและ
สัมพันธภาพที่เหมาะสมในการเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนวัยเรยีนให้เกิด
พัฒนาการที่สมบรูณ์ มคีวามพร้อมเพื่อการเรียนรู้ทุกมติิทั้งด้านกาย 
จิตใจ สติปญัญา อารมณ์ และสังคม  
 (๔) ปรับปรุงการอาชีวศึกษาไปสูร่ะบบการผลิตและพัฒนา
บุคลากรภาคการผลิตที่มีทักษะ มสีมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ตรงตามความต้องการและสาขาท่ีขาดแคลน  
 



๒๙๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๕) ปรับปรุงระบบอุดมศึกษาให้การจัดการเรยีนรู้และการ
สร้างองค์ความรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
แข่งขันกับต่างประเทศและเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรบั
ใช้สังคม 
 (๖) พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการคดิ การใช้
เหตุผล และการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริม
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และสื่อสาธารณะด้านการศึกษา 
ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับ
การศึกษาด้านศลิปะ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และพลเมืองศึกษา 
เพื่อบ่มเพาะจติส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลของคนไทยทุกระดับ รวมทั้งเพื่อใหรู้้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และสามารถสร้างสังคมแห่งปัญญา 
 (๗) ปรับปรุงระบบการผลติ การพฒันา และการประเมินครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยอาศัยผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของผู้รับการศึกษา ทั้งนี้การผลิตต้องเน้นคณุลักษณะและ
สมรรถนะที่มีความเหมาะสมกับแต่ละระดบัการศึกษา  
 (๘) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีระบบตรวจสอบความโปร่งใส
ของการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ   
 (๙) ปรับระบบการทดสอบและประเมินผลการศึกษา ให้เป็น
การทดสอบการเรยีนรู้ ความถนดั และคณุลักษณะผู้เรยีนที่ครบทุก
มิติเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่วนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้เป็น
การประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ  
 (๑๐) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษาท้ังระดับชาติ 
ระดับพื้นที่ และระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 



๓๐๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

การศึกษาและพัฒนามนุษย์ และเอื้ออ านวยให้การปฏิรูปการศึกษา
และพัฒนามนุษย์บรรลุผล 
 (๑๑) ปรับปรุงให้สภาวิชาชีพมีอ านาจเฉพาะในการรับรอง
หลักสตูรที่อยู่ในความรับผดิชอบ โดยไม่กระทบต่อเสรีภาพทาง
วิชาการของสภาบันอุดมศึกษา 
 (๑๒) ให้มีการจัดท าประมวลกฎหมายการศึกษา โดยมีการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกฎหมายเกีย่วกับมาตรฐาน
และการประกันคณุภาพการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรทางการ
ศึกษา และการให้ประชาชน ชุมชน องค์การภาคเอกชน และ
องค์การเอกชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการบริหารการศึกษา  ทั้งนี้ 
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ 
 เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาตามมาตรานี้สามารถด าเนินการได้
โดยรวดเร็ว และต่อเนื่อง ให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและ
พัฒนามนุษยแ์ห่งชาติซึ่งอยูใ่นก ากับของนายกรัฐมนตรี ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้โดยให้ท าหน้าที่ปฏริูปการศึกษา
และพัฒนามนุษย์อยา่งรอบด้านตลอดชีวิต ก าหนดนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาและการ
พัฒนามนุษย์ ตลอดจนจัดท าและปรับปรุงบรรดากฎหมายที่จ าเป็น
เพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษาของทุก
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา 
 องค์ประกอบ ท่ีมา อ านาจหน้าที่ และการด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษยแ์ห่งชาติ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ



๓๐๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

   มาตรา ๒๘๗  ให้มีการปฏิรูปการบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการผังเมือง  โดยค านึงถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และหลักการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ดังต่อไปนี ้
 (๑) ปฏิรูประบบและโครงสรา้ง องค์กร และกฎหมายด้านการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดยจดัท า
ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประมวลกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านต่าง ๆ ตรากฎหมายเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรน้ า การ
จัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
และกฎหมายด้านสิทธิชุมชนและการกระจายอ านาจ รวมทั้งการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการผงัเมืองและการพัฒนาเมือง และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 (๒) ปรับปรุงกลไกในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาระบบและโครงสร้างการจดัท า
รายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ระบบกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การจดัเขต
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระบบการจดัเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในทะเล 
รวมทั้งการน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย แผน และการพฒันาพื้นที่ การจัดท าระบบบัญชี
รายได้ประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดระบบภาษีสิ่งแวดล้อม การขยายความรับผดิชอบ
ของผู้ผลิตต่อผลกระทบจากผลิตภณัฑ ์และการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรด์้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
 



๓๐๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๓) พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง
ระบบการค านวณต้นทุนความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีและการเยียวยาความเสียหาย 
องค์กรและสถาบันเกี่ยวกับความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การบังคับคดีด้านสิ่งแวดล้อม 
 (๔) ปรับปรุงกลไก และกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง 

   มาตรา ๒๘๘  ให้มีการปฏิรูปด้านพลังงานตามแนวทาง
ดังต่อไปนี ้
 (๑) บริหารจัดการพลังงานอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน ให้
ปิโตรเลียมและเช้ือเพลิงธรรมชาตอิื่นเป็นทรัพยากรของชาติและมีไว้
เพื่อประโยชนส์ูงสุดของประเทศและประชาชน และด าเนินการจดัท า
หรือปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยการปิโตรเลียมและกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับพลังงานให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น 
 (๒) ปรับปรุงใหก้ารส ารวจ การผลติ และการใช้ปิโตรเลียม
หรือพลังงานอ่ืนใด ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชนและ
ชุมชน  
 (๓) ด าเนินการใหป้ระชาชนได้รับรู้ เข้าถึง และเข้าใจในข้อมลู
ด้านพลังงาน และมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน
พลังงาน ทั้งในระดับชาติและระดบัท้องถิ่น รวมทั้งการติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินนโยบายและแผนนั้น 
 

   มาตรา ๒๘๙  ให้มีการปฏิรูปด้านแรงงานตามแนวทาง
ดังต่อไปนี ้



๓๐๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๑) ตรากฎหมายและก าหนดกลไกเพื่อรองรับเสรีภาพของผู้ใช้
แรงงานในการสมาคม การรวมตัวกันและการร่วมเจรจาต่อรองให้
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 
 (๒) สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อเป็นกองทุน
การเงินของผู้ใช้แรงงานในการส่งเสริมการออมและพัฒนาตนเองอัน
จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

   มาตรา ๒๙๐  ให้มีการปฏิรูปด้านวัฒนธรรมภายใต้หลักการ
การมีส่วนร่วมในการวางแผนแม่บทและบริหารจดัการของประชาชน 
และหลักการรักษาดุลยภาพระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 (๑) สนับสนุนใหม้ีสมัชชาศลิปวัฒนธรรมระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งมาจากภาคประชาสังคมตามความพร้อมในแตล่ะพื้นท่ี 
เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริม และพัฒนา งานดา้นศลิปวฒันธรรม
ตามความหลากหลายในแตล่ะพื้นที่ โดยให้มีความเป็นอสิระและ
ประสานงานกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาต ิ
 (๒) จัดตั้งกองทุนทุนทางวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นกองทุนภาค
ประชาสังคมเพื่อสร้างเสริมศลิปวัฒนธรรม  
 (๓) องค์กรบริหารท้องถิ่นต้องสนับสนุนงบประมาณและการ
จัดการที่จ าเป็นเพื่อส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

   มาตรา ๒๙๑  ให้มีการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
 (๑) จัดให้มีมาตรการในการส่งเสรมิและพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้
ผู้เรยีนมีตรรกะและมีความคดิเป็นวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม้ีความรู้ความเชี่ยวชาญ 



๓๐๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

มีมาตรการจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์ไทยท่ีอยู่ในประเทศและ
ต่างประเทศน าความรูค้วามเชี่ยวชาญมาพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 
 (๒) ลงทุนด้านการศึกษา วิจัย การสรา้งนวัตกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่าง
เพียงพอ และมีมาตรการจูงใจทางภาษีและทางอื่นเพื่อให้เอกชน
ด าเนินการดังกล่าวโดยตนเองหรือร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนมี
มาตรการช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกดิขึ้นอย่างแท้จริง 
เพื่อน ามาเป็นกลไกในการขับเคลือ่นประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
และทันต่อสภาพโลกาภิวตัน ์
 (๓) สร้างฐานข้อมลูการประดิษฐ์คดิค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างท่ัวถึง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการน าผลการศึกษาวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ใน
กระบวนการผลติและการให้บริการ 
 (๔) จัดให้มีและพัฒนากลไกในการคุ้มครอง แบ่งปัน และการ
น าผลงานการประดิษฐ์ คิดค้น และการสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มาใช้อย่างมีประสทิธิภาพ  
 (๕) สนับสนุนหรือลงทุนใหอ้งค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน และ
ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต และภาค
บริการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการโดยใหอ้งค์กรบรหิารทอ้งถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการ
รายย่อยเข้ามามสี่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสมรรถนะและ
ความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 
 เพื่อให้การปฏิรูปด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีตามมาตรานี้
เป็นไปอย่างมีระบบและรวดเร็ว ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 



๓๐๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ท าหน้าที่ปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดยุทธศาสตร์ 
นโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูปวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนจัดท า ปรับปรุงและแกไ้ขบรรดากฎหมายที่จ าเป็นเพื่อขจดั
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ 
 องค์ประกอบ ท่ีมา อ านาจหน้าที่ และการด าเนินงานของ
คณะกรรมการปฏริูปวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิ

   มาตรา ๒๙๒  ให้มีการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจมหภาคตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกัน ลด จ ากัดหรือขจัดการ
ผูกขาด และการกีดกันการแข่งขัน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสรมิให้ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ระหว่าง
ภาคเอกชนด้วยกันเอง และระหว่างรัฐวิสาหกิจกับเอกชน รวมทั้ง
ป้องกันมิให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้อ านาจเหนือตลาด  ในกรณีที่
รัฐจ าเป็นต้องท าการผูกขาดในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ รัฐต้องก ากับดูแลเพื่อให้เกดิความเป็นธรรม
ต่อผู้บรโิภค  
 (๒) บริหารจดัการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
และโปร่งใส ทบทวนความจ าเป็นในการด ารงอยู่ของรัฐวสิาหกิจแต่
ละแห่ง และความมีประสิทธิภาพ โดยต้องก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินการของรัฐวสิาหกิจแต่ละแห่งอย่างชัดเจน และยกระดับ 
ธรรมาภิบาลของรัฐวสิาหกิจใหไ้ดร้ะดับสากล  
 ก าหนดบทบาทและภารกจิของหน่วยงานของรัฐในส่วนท่ี
เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน  โดยแยกให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ก ากบัดูแลธุรกิจรายสาขาเศรษฐกิจ กบั



๓๐๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

หน่วยงานท่ีท าหน้าที่เป็นเจ้าของรฐัวิสาหกิจแทนรัฐ โดยใช้หลักธรร
มาภิบาลและป้องกันมิให้มีการแทรกแซงทางการเมือง และใหม้ีการ
ปฏิรูปรัฐวสิาหกิจที่ขาดทุนหรือขาดประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีองค์กร
ที่มีความเป็นอิสระเพื่อรับผดิชอบในการฟื้นฟรูัฐวิสาหกจิดังกล่าว 
 (๓) ด ำเนินกำรให้ประชำชนและองค์กรชุมขนมีควำม 
เท่ำเทียมในเชิงโอกำส มคีวำมรู้พืน้ฐำนทำงกำรเงิน เข้ำถึงบริกำร 
ทำงกำรเงินข้ันพ้ืนฐำนในรูปแบบของกองทุนกำรออมชุมชน 
สหกรณ์ชุมชน ระบบธนำคำร ตลำดทุน หรือรูปแบบอ่ืน รวมทั้ง 
เข้ำถงึสำธำรณูปโภคส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ 
 (๔) จัดสรรงบประมาณพัฒนาพิเศษเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นทีย่ากจนและกลุ่มคนผู้มีรายได้
น้อย เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  
 (๕) สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการใช้
มาตรการทางภาษีอากรและมาตรการทางกฎหมายทีเ่หมาะสม 
 (๖) ปรับโครงสร้างการก ากับดูแลและการส่งเสริมการสหกรณ์ 
โดยยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อการออมทรัพย์
ให้เป็นสถาบันการเงินท่ีมั่นคงและมีธรรมาภิบาล และยกระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ประเภทอื่นเพื่อส่งเสริมการรวมตัวและความ
เข้มแข็งของสมาชิกโดยยดึหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 เพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาความยากจนและปัญหา
ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และโอกาสทางสังคม ให้จัดตั้งหน่วยงาน
กลางมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดยุทธศาสตร์ กรอบนโยบาย 
เป้าหมายในการขจัดความยากจน ลดระดับความเหลื่อมล้ าของ
ประชาชนท่ีชัดเจน รับผิดชอบในการประสานงานและประเมินผล
การด าเนินงาน และอ านาจหน้าท่ีอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ



๓๐๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

   มาตรา ๒๙๓  รัฐต้องด าเนินการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจรายภาค
ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
 (๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาภาค
การเกษตรและเกษตรกร ก าหนดเขตการใช้พื้นที่ทางการเกษตร 
รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร ระบบการแปรรูปสินค้าและ
นวัตกรรมทางการเกษตร โดยผสานองค์ความรู้จากภมูิปัญญาท้องถิ่น
และการวจิัยและการพัฒนา เพื่อให้เกษตรกรเป็นผูม้ีความรู้และมี
ความมั่นคงทางรายได้ และให้ประเทศไทยเป็นฐานความมั่นคงทาง
อาหารและเป็นศูนยซ์ื้อขายสินคา้เกษตรและอาหารล่วงหน้าใน
ภูมิภาคเอเชีย 
 (๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม จดัหา จัดรูป 
และบรหิารจดัการที่ดินของรัฐและของเอกชนท่ีไม่ใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ เพื่อเอ้ือให้เกษตรกรและชุมชนสามารถเข้าถึงที่ดินเพื่อท า
กิน รวมทั้งรักษาท่ีดินท ากินไวไ้ด้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 
โดยใช้มาตรการในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน การใหส้ิทธิชุมชนในการ
จัดการที่ดินและทรัพยากร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการประสานกันอย่างเป็น
ระบบและน าไปสู่การใช้ประโยชนส์ูงสุดจากทีด่ิน 
 (๓) คุม้ครองเกษตรกรใหไ้ด้รับความเป็นธรรมจากการผูกขาด
ทางการเกษตร ระบบเกษตรพันธสัญญา และการท าสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม โดยการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และ
ตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบเกษตรพันธสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม
แก่เกษตรกร 
 (๔) สร้างระบบประกันความเสี่ยงแก่เกษตรกรกรณเีกิดความ
เสี่ยงทางการผลิตหรือการตลาด 
 



๓๐๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๕) ส่งเสริมการพัฒนาและขยายพื้นที่การท าระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนให้มีสัดส่วนพ้ืนท่ีอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อ
สร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารและเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมไทย  โดยให้มี
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสรมิระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ
ให้องค์กรเกษตรกรและชุมชนมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน  
ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนควบคู่และเสรมิหนุนกับภาครัฐ  
ควบคุมการโฆษณาการใช้สารเคมกีารเกษตรและส่งเสริมการใช้อย่าง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อลดการใช้สารเคมีการเกษตรที่เกิน
ความจ าเป็น ลดการสรา้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภค 
 (๖) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์
และวัฒนธรรม เพื่อเพ่ิมรายได้แกป่ระเทศและกระจายรายไดสู้่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน และบูรณาการการท างานร่วมกันท้ังด้าน
แผนงานและงบประมาณ 
 (๗) ปฏิรูปเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
ปฏิรูประบบการขนส่ง รวมทั้งเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ
และทุกระดับ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่ม
คุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้างกลไกในความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการปฏริูปดังกล่าว 
 (๘) สร้างและพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนใหเ้กิด
วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางอย่างเป็นระบบ ส่งเสรมิการ 
 



๓๐๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ลงทุน สร้างความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน ใช้นวัตกรรมในการ
สร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย ์รวมทัง้ส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์
 (๙) สนับสนุนและส่งเสริมการลงทนุของภาคเอกชนไทยใน
ต่างประเทศอยา่งเป็นระบบ ท้ังในด้านการสร้างโอกาส การให้ข้อมลู 
จัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการคุ้มครองอ่ืน ธนาคารเพื่อการ
ลงทุน และการอื่นที่เกีย่วข้อง 

   มาตรา ๒๙๔  ให้มีการปฏิรูปด้านสาธารณสุขตามแนวทาง
ดังต่อไปนี ้
 (๑) เร่งพัฒนาระบบสุขภาพท่ีให้ความส าคญัต่อการจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่เน้นพ้ืนท่ีเป็นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคและภยัคุกคามต่อ
สุขภาพ เพื่อน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยนืของสังคมไทย ทั้งนี้ โดยให้ชุมชน
และองค์กรบรหิารท้องถิ่นมีส่วนรว่มในการด าเนินการดังกลา่วด้วย 
 (๒) ปฏิรูปการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพรวมถึง
การเงินการคลังของกองทุนสุขภาพให้มีลักษณะและมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน มีความเสมอภาคและเป็นธรรม เพียงพอและยั่งยืน โดย
เน้นการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการอภิบาลระบบ โดยค านึงถึงความ
ทั่วถึง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อดูแลภาพรวมและความ
ยั่งยืนทางการคลังให้เกิดนโยบายการด าเนินการที่เป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ า มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ มมีาตรฐาน และเป็น
ที่ยอมรับในการให้บริการสาธารณสุข 
 (๓) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถมีข้อมลูพื้นฐานในการดูแลสุขภาพตนเอง   
 (๔) ให้มีการพัฒนากลไกการก ากบัดูแลระบบสุขภาพและการ
ให้บริการสุขภาพในระบบเศรษฐกจิแบบตลาดที่เป็นธรรม ก ากับ 
 



๓๑๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ควบคุมราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ให้มีราคาและค่าใช้จ่าย
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูร้ับบริการ  
 (๕) ปฏิรูประบบการผลิตและการกระจายบคุลากรทาง
การแพทย์ไปสู่ชนบท โดยส่งเสรมิการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ผ่านสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  

   มาตรา ๒๙๕  ให้มีการปฏิรูปด้านสังคมตามแนวทาง
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ปฏิรูปกฎหมาย กฎ และกติกาต่างๆ ท่ีจะช่วยเสริมสรา้ง
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสิทธิที่จะดูแลและจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและทุนชุมชนต่าง ๆ จัดท าบริการสาธารณะและจดั
สวัสดิการให้แก่คนในชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับองค์กร
บริหารท้องถิ่น องค์การภาคเอกชน และองค์การเอกชน 
 (๒) ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม ทั้งด้านการให้บริการสังคม 
การประกันสังคมทุกกลุม่วัย การช่วยเหลือทางสังคม และการ
สนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม ท่ีมีความครอบคลุม เพียงพอ ยั่งยืน มี
คุณภาพ เข้าถึงได้ และมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเน้น
ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน  สรา้งระบบส่งเสรมิความเขม้แข็งภาค
ประชาสังคมและผู้มีจติอาสาในการด าเนินการดังกลา่ว พัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชายขอบ รวมทั้งอารยสถาปัตย์และระบบท่ีอยู่
อาศัยที่เหมาะสม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม และ
ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 (๓) รัฐ หนว่ยงานของรัฐ องค์กรบริหารท้องถิ่น และศาสน
สถาน ต้องจัดให้มีพื้นท่ีสาธารณะเพื่อให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์
ร่วมกันในการท ากิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ทางสังคม กิจกรรม
นันทนาการ และกีฬา  



๓๑๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๔) จัดท าแผนระยะยาวและด าเนนิการเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยเฉพาะการจดัให้มีระบบการออมเพื่อ
การด ารงชีพในยามชรา และการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุท่ี
เหมาะสมของประชาชน การปรับปรุงระบบการเกษียณอายุท่ี
เหมาะสม การปฏิรูประบบสวัสดิการผูสู้งอายุท่ีไมม่ีรายไดเ้พียงพอแก่
การยังชีพเพื่อให้ด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม ระบบการดูแลระยะยาว 
และการใช้ทุนทางปัญญาของผูสู้งอายุ รวมทั้งสนับสนุนใหเ้กิดการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายทีเ่ข้มแข็ง และจัดใหม้ีระบบ กลไก 
และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อรองรับการดูแล
ผู้สูงอายุในระยะยาว 
 (๕) ให้หลักประกันด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
โดยเฉพาะความปลอดภยัของอาหาร และจดัให้มรีะบบหรือกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคตามหลักการป้องกันล่วงหน้า เพ่ือก าหนดมาตรการ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบจากกรณีที่สามารถ
คาดหมายไดล้่วงหน้า และต้องจัดให้มีกองทุนเพื่อชดเชยหรือเยียวยา
ความเสยีหายเบื้องต้นให้แก่ผู้บรโิภคที่ไดร้ับความเสียหายจากสินค้า
หรือบริการทีไ่ม่ปลอดภยั 
 ให้มคีณะกรรมการปฏิรูปสังคมและชุมชนขึ้นคณะหนึ่งภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มีหน้าท่ีศึกษาและจดัท า
แนวทาง ข้อเสนอแนะ และกฎหมายต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกดิการ
ปฏิรูปด้านสังคมและชุมชน รวมทัง้มีหน้าทีต่ิดตาม ก ากับ และ
สนับสนุนการปฏริูปด้านสังคมให้บงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ความต่อเนื่อง  ทั้งนี้ โดยมีองค์ประกอบ ที่มา และอ านาจหนา้ที่ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

   มาตรา ๒๙๖  ให้มีการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน มี



๓๑๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

มาตรฐาน มคีุณภาพสูงสดุ และเปน็ท่ีเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
 (๑) มีกลไกส่งเสริมผู้ปฏิบตัิงานในวิชาชีพสื่อมวลชนให้มี
เสรภีาพควบคู่กับความรับผิดชอบ เร่งพัฒนากลไกท่ีเป็นหลักประกัน
ความเป็นอิสระจากการถูกครอบง าและแทรกแซงโดยอ านาจรัฐและ
ทุน เพื่อให้การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และรอบด้าน รวมทั้งส่งเสรมิสวสัดิภาพและสวสัดิการในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชน 
 (๒) เร่งพัฒนามาตรการและกลไกการก ากับดูแลสื่อสารมวลชน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งการก ากับดูแลตนเองด้านจริยธรรม 
การก ากับดูแลโดยภาคประชาชน และการก ากับดูแลโดยหน่วยงานที่
มีอ านาจทางกฎหมาย  มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ใช้ และ
ผู้บริโภคให้รูเ้ท่าทันสื่อ มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิเสรภีาพและความ
รับผิดชอบ และตระหนักถึงหน้าท่ีในฐานะที่เป็นพลเมือง 
 (๓) มีกลไกการจดัสรรและแบ่งปันทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถงึและใช้ประโยชนร์่วมกัน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มสีื่อทางเลือก สื่อชุมชน สื่อสันตภิาพ ตลอดจนส่งเสรมิ
และอุดหนุนการสร้างสรรคร์วมทั้งการผลิตและเนื้อหาทีเ่ป็น
ประโยชนส์าธารณะ  

  หมวด ๓ 
การสร้างความปรองดอง 

   มาตรา ๒๙๗  เพื่อประโยชน์ในการสรา้งความสมานฉันท์ 
ความรักสามัคคี และความปรองดองระหว่างคนในชาติให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติในสังคมประชาธิปไตยทีม่ีความแตกต่างหลากหลาย และ
สร้างแนวทางที่จะน าพาประเทศไปสู่ความมเีสถียรภาพและสันตสิุข
อย่างยั่งยืน ใหม้ีคณะกรรมการอิสระเสริมสรา้งความปรองดอง



๓๑๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

แห่งชาติ  ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่เกินสิบห้าคนซึ่ง
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิซึ่งไมเ่ป็นฝักฝ่ายทาง
การเมืองหรือความขัดแย้ง และผูซ้ึ่งเป็นผู้น าในความขดัแย้ง  
 ที่มา วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ และการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการอสิระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ รวมทั้ง
หน่วยธุรการ และการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
เสรมิสร้างความปรองดองแห่งชาต ิ

   มาตรา ๒๙๘  คณะกรรมการอสิระเสริมสร้างความปรองดอง
แห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุแห่งความขัดแย้งใน
ประเทศ ความเสยีหายที่เกดิขึ้น และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา  ท้ังนี้ โดยพิจารณารายงานหรือผล
การศึกษาท่ีองค์กรต่าง ๆ จัดท าข้ึน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (๒) เสรมิสร้าง ด าเนินการ และประสานงานให้เกิดสภาวะที่
เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉนัท์และปรองดองในหมู่ประชาชน
ทั้งประเทศ  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และใช้กระบวนการแก้ปญัหา
ความขัดแย้งร่วมกัน  และสร้างเครือข่ายในการสร้างความปรองดอง
ในภาคส่วนต่างๆ ให้มีกระบวนการสรา้งความปรองดองเกิดขึ้น 
 (๓) เป็นคนกลางในการประสานระหว่างผู้น าในความขดัแย้ง
ทุกกลุ่มเพื่อลดหรือยตุิความขัดแยง้ระหว่างกัน 
 (๔) รวบรวมข้อเท็จจริงและท ารายงานเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
การละเมิดกฎหมาย การละเมิดสทิธิมนุษยชน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่
เป็นผู้กระท า  ทั้งนี้ โดยจะเปดิเผยช่ือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลอื่นใดท่ี
ท าให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ใด ไมไ่ด้  เวน้แต่จะเป็นการเปดิเผยตาม
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และระยะเวลาที่กฎหมายบญัญัติ 
 



๓๑๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๕) ให้การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสยีหายและครอบครัว 
รวมทั้งฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และจติใจของผู้ได้รับผลกระทบ 
 (๖) เสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษแก่บุคคลซึ่ง
ให้ความจริงอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การด าเนินงาน และ
ผู้กระท าซึ่งได้แสดงความส านึกผดิต่อคณะกรรมการอิสระเสริมสร้าง
ความปรองดองแห่งชาติแล้ว 
 (๗) ให้การศึกษาและเรยีนรู้แกส่าธารณชนเพื่อให้ตระหนักถึง
ผลของความรุนแรง ความเกลียดชัง รวมทั้งความจ าเป็นและ
ประโยชน์ของการใช้สันติวิธีแก้ปญัหาความรุนแรง  ตลอดจนสร้าง
เครื่องเตือนใจให้สังคมร าลึกถึงผลร้ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อ
จะร่วมกันป้องกันมิให้เกดิเหตุดังกล่าวอีก 
 (๘) ส่งเสริมและเสนอแนะการปฏริูปเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
ในสังคม โดยเฉพาะกระบวนการยตุิธรรม โดยเคารพความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และเสนอร่างพระราชบัญญตัิ
เพื่อการดังกล่าวต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศเพื่อเสนอต่อ
รัฐสภา 
 (๙) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการเสรมิสร้างความ
ปรองดองแห่งชาติบัญญัต ิ
 คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานของรัฐ ต้องให้ความ
ร่วมมือกับคณะกรรมการอิสระเสรมิสร้างความปรองดองแห่งชาติ 
รวมทั้งต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่การด าเนินการของ
คณะกรรมการอิสระเสรมิสร้างความปรองดองแห่งชาติ 

หมวด ๑๒ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

หมวด ๑๒๑๕ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญ 
หมวด ๑๕บทสุดทา้ย 

การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๓๑๓  การแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญูจะกระท าได้ก็แต่
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้ 

 มาตรา ๓๑๓๒๙๑  การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญจะให้
กระท าไดก้็แต่โดยตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

 มาตรา ๒๙๑ (๑)๒๙๙  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้
กระท าไดต้ามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  



๓๑๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้   
 ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือเปลีย่นแปลงรูปของรฐั จะเสนอมไิด ้ 
 

 (๑) ญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิตอ้งมาจากคณะรฐัมนตร ีหรือจาก
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวน
สมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืจากสมาชกิสภา 
ผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภามจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของ
จ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของทัง้สองสภา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้หรอืจากประชาชน
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่าหา้หมื่นคนตามกฎหมายว่าดว้ย
การเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 
 ญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญทีม่ผีลเป็นการ
เปลีย่นแปลงการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหา 
กษตัรยิท์รงเป็นประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรปูของรฐั จะเสนอมไิด ้

 (๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ
จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตาม

กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

 ญัตติการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอกระท ามไิด ้
 

   มาตรา ๓๐๐  การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูใน
บททั่วไป ภาค ๑ พระมหากษัตริยแ์ละประชาชน และการแกไ้ข
เพิ่มเตมิหลักการพื้นฐานส าคัญที่บญัญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกีารตามมาตรา ๓๐๒ 
 หลักการพื้นฐานส าคัญตามวรรคหนึ่ง หมายถึง  
 (๑) หลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการมสี่วนร่วม
ของพลเมืองในทางการเมือง  
 (๒) โครงสร้างของสถาบันการเมือง ซึ่งได้แก่การมสีองสภา 
องค์ประกอบของแต่ละสภา การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิตบิัญญตัิ  
 (๓) กลไกเพื่อการรกัษาวินยัการเงิน การคลัง และการงบประมาณ 
 (๔) สาระส าคญัของบทบัญญัติในภาค ๓ หลักนิติธรรม ศาล 
และองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  



๓๑๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๕) สาระส าคญัของบทบัญญัติในภาค ๔ การปฏิรูปและการ
สร้างความปรองดอง 
 (๖) หลักเกณฑ์การแกไ้ขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญูตามบทสุดท้ายนี้   
 การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขยายหรือเพิม่สิทธิเสรีภาพหรือการมี
ส่วนร่วมของพลเมืองทางการเมือง หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการของศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ ไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมหลักการพื้นฐานส าคัญ
ตามมาตรานี ้

 มาตรา ๓๑๓  การแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญูจะกระท าได้ก็แต่
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้   
  ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูที่มีผลเป็นการเปลี่ยน 
แปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข หรือเปลีย่นแปลงรูปของรฐั จะเสนอมไิด ้ 
 (๒) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนญูแกไ้ข
เพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ   
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้
ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดิเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา  

 มาตรา ๓๑๓๒๙๑  การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญจะให้
กระท าไดก้็แต่โดยตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  
 (๑) ญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิตอ้งมาจากคณะรฐัมนตร ีหรือจาก
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวน
สมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืจากสมาชกิ 
สภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภามจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้
ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของทัง้สองสภา สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรค

การเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้หรอื
จากประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่าหา้หมื่นคนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 
  ญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญทีม่ผีลเป็นการ
เปลีย่นแปลงการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหา 
กษตัรยิท์รงเป็นประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรปูของรฐั จะเสนอมไิด ้ 
 (๒) ญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิตอ้งเสนอเป็นร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ข
เพิม่เตมิและใหร้ฐัสภาพจิารณาเป็นสามวาระ  

 มาตรา ๒๙๑๓๐๑  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระท าได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนพลเมือง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
  ญัตตขิอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูที่มีผลเป็นการ

เปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหา 

กษัตริย์ทรงเป็นประมขุ หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได ้
 (๒) ญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ข
เพิ่มเตมิและใหร้ัฐสภาพิจารณาเปน็สามวาระ 
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้
ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดิเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา 



๓๑๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 (๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองข้ันพิจารณา
เรียงล าดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ  
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่องเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบหา้
วัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วใหร้ัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป  
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดิเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ
ด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา  
 (๗) เมื่อการลงมตไิด้เป็นไปตามทีก่ล่าวแล้ว ให้น าร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้น า
บทบัญญัตมิาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 (๓) การออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีห่น่ึงขัน้รบัหลกัการ 
ใหใ้ชว้ธิเีรยีกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และตอ้งมคีะแนนเสยีง
เหน็ชอบดว้ยในการแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา  
 (๔) การออกเสียงลงคะแนนพจิารณาในวาระทีส่องขัน้
พจิารณาเรยีงล าดบัมาตรา ตอ้งจดัใหถ้ือเอาเสียงข้างมากเป็น
ประมาณมกีารรบัฟังความคดิเหน็จากประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ที่
เขา้ชื่อเสนอร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิดว้ย 
  การออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีส่องขัน้พจิารณา
เรยีงล าดบัมาตรา ใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นประมาณ  
 (๕) เมื่อการพจิารณาวาระทีส่องเสรจ็สิน้แลว้ ใหร้อไว ้
สบิหา้วนั เมื่อพน้ก าหนดนี้แลว้ใหร้ฐัสภาพจิารณาในวาระทีส่าม
ต่อไป  
 (๖) การออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีส่ามขัน้สดุทา้ย ใหใ้ช้
วธิเีรยีกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และตอ้งมคีะแนนเสยีง
เหน็ชอบดว้ยในการทีจ่ะใหอ้อกใชเ้ป็นรฐัธรรมนูญมากกว่ากึง่หนึ่ง
ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของทัง้สองสภา  
 (๗) เมื่อการลงมตไิดเ้ป็นไปตามทีก่ล่าวแลว้ ใหน้ าร่าง
รฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิขึน้ทลูเกลา้ทลูกระหม่อมถวาย และให้
น าบทบญัญตัมิาตรา ๙๓๑๕๐ และมาตรา ๙๔๑๕๑ มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 (๔) การพิจารณาในวาระที่สองข้ันพิจารณาเรียงล าดับมาตรา 
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนพลเมืองผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งท่ีเข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย 
 การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่องขั้นพิจารณาเรียงล าดับ
มาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ 
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่องเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบหา้
วัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วใหร้ัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป 
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดิเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ
ด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึง่หนึ่งไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
 (๗) เมื่อการลงมตไิด้เป็นไปตามทีก่ล่าวแล้ว ให้น าร่าง
รัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
และเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภไิธย ใหน้ าบทบญัญตัิ
ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่รัฐสภาเห็นชอบแล้ว
ให้ศาลรัฐธรรมนญูเพื่อพิจารณาว่าร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นได้
ตราขึ้นโดยเป็นไปตามรัฐธรรมนญูนีห้รือมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
มาตรา ๑๕๐๒๙๙ และหรือไม่ หรอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิหลักการ
พื้นฐานส าคัญตามมาตรา ๓๐๐ หรือไม่ ซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้ับเรื่อง  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนญูนั้นตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญตัิแหง่
รัฐธรรมนูญนี้ หรือมีข้อความขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๑๕๑๒๙๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลมใหร้่างรัฐธรรมนญูนั้นเป็นอันตกไป  แต่ในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนญูเห็นว่าเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมหลักการพื้นฐานส าคัญ 
 



๓๑๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ตามมาตรา ๓๐๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนญูนั้นกลับคืนให้
รัฐสภาเพื่อพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๓๐๒ ต่อไป 
 (๘) ให้น าร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เติมที่ศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยแล้วว่าได้ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญูนี ้
หรือไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายภายในยีส่ิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนญูมีค าวินิจฉัย เพื่อ
พระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  และให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๑๕๖ และ
มาตรา ๑๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่มติยืนยันต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
 

   มาตรา ๓๐๒  การแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๓๐๐ 
ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวธิีการตามมาตรา ๓๐๑ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) และ (๗)  แล้วให้ประธานรัฐสภาน าร่างรัฐธรรมนญูแก้ไข
เพิ่มเตมิ ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อด าเนินการให้พลเมืองผู้
มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามตกิ่อนน าร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ข
เพิ่มเตมินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหมอ่มถวาย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการออกเสียงประชามต ิ
 ในกรณีที่พลเมืองผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติโดยเสียงข้าง
มากไมเ่ห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ  ให้รา่ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป  แต่ถ้าพลเมืองผู้มาใช้สิทธิ
ออกเสียงประชามติโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออก
ใช้เป็นรัฐธรรมนญู ให้น าร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นขึ้นทูลเกลา้
ทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันทีม่ีการออกเสียง
ประชามติ เพื่อพระมหากษตัริย์ทรงลงพระปรมาภไิธย และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 



๓๑๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

   มาตรา ๓๐๓  ทุกรอบห้าปีนับแต่วันท่ีรัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับ 
ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนญู ศาลปกครองสูงสดุ 
และองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
เพื่อให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายละหนึ่งคน ประกอบกันเป็นคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิอสิระประเมินผลการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีที่คณะผู้ทรงคุณวุฒิอิสระตามวรรคหนึ่งเห็นสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญู ให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมต่อ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีต่่อไป และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข 

  มาตรา ๒๙๒  ใหค้ณะองคมนตรซีึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนั
ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรตีามบทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๒๙๒๓๐๔  ให้คณะองคมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีเ้ป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้

  มาตรา ๒๙๓  ใหส้ภานติบิญัญตัแิหง่ชาตติามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ท า
หน้าทีร่ฐัสภา สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒสิภาตามบทบญัญตัแิหง่
รฐัธรรมนูญนี้จนกว่าจะมกีารประชุมรฐัสภาเป็นครัง้แรกตาม
มาตรา ๑๒๗ 
 ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง ถา้บทบญัญตัใิดใน
รฐัธรรมนูญนี้หรอืกฎหมายอื่นบญัญตัใิหป้ระธานรฐัสภา ประธาน 
สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืประธานวุฒสิภา เป็นผูล้งนามรบัสนองพระ 
 

 มาตรา ๒๙๓๓๐๕  ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙๒๕๕๗ 
ท าหน้าท่ีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และรัฐสภาตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้จนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาเป็นครั้ง
แรกตามมาตรา ๑๒๗๑๓๖ 
 ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญ
นี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหป้ระธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร หรือประธานวุฒสิภา หรือประธานรัฐสภา เป็นผูล้งนามรับ 
 



๓๒๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

บรมราชโองการ  ใหป้ระธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตเิป็นผูล้งนาม
รบัสนองพระบรมราชโองการ 
 ในวาระเริม่แรก หากปรากฏว่าเมื่อตอ้งมกีารประชมุ
รฐัสภาเป็นครัง้แรกตามมาตรา ๑๒๗ แลว้ แต่ยงัไมม่วีฒุสิภา ให้
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีวุ่ฒสิภาต่อไป  เวน้แต่การ
พจิารณาใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งและการถอดถอนจากต าแหน่ง
ตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมวีุฒสิภาตาม
รฐัธรรมนูญนี้ และกจิการใดทีส่ภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิด้
ด าเนินการในระหว่างเวลาดงักล่าว ใหม้ผีลเป็นการด าเนินการของ
วุฒสิภา และในกรณีทีบ่ทบญัญตัใิดในรฐัธรรมนูญนี้หรอืกฎหมาย
อื่นบญัญตัใิหป้ระธานวฒุสิภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราช
โองการ ใหป้ระธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตเิป็นผูล้งนามรบัสนอง
พระบรมราชโองการ 
 มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๙๓  มาตรา ๙๔  มาตรา ๑๐๑  
มาตรา ๑๐๒  มาตรา ๑๐๖  มาตรา ๑๐๙  มาตรา ๑๑๑  มาตรา 
๑๑๓  มาตรา ๑๑๔  มาตรา ๑๑๕  มาตรา ๑๑๙  มาตรา ๑๒๐  
มาตรา ๑๙๗ วรรคสี ่ มาตรา ๒๖๑ และบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย
ใดทีห่า้มมใิหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางการเมอืง มาใชบ้งัคบักบัการ
ด ารงต าแหน่งของสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๕๓ มาใชบ้งัคบักบัการสิน้สดุ
ของสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตดิว้ยโดยอนุโลม 

สนองพระบรมราชโองการ ให้ประธานสภานติิบัญญตัิแห่งชาติเป็น 
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ในวาระเริม่แรก หากปรากฏว่าเมือ่ต้องมีการประชุมรัฐสภา
เป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗๑๓๖ แล้ว แต่ยังไม่มีวุฒิสภา ให้สภา
นิติบัญญตัิแห่งชาติท าหน้าท่ีวุฒิสภาต่อไป  เว้นแต่การพิจารณาให้
บุคคลด ารงต าแหน่งและการถอดถอนจากต าแหน่งตามบทบญัญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูนี้ จนกว่าจะมีวุฒสิภาตามรัฐธรรมนญูนี้ และกิจการ
ใดท่ีสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติได้ด าเนินการในระหว่างเวลาดังกลา่ว ให้
มีผลเป็นการด าเนินการของวุฒิสภา  และในกรณีที่บทบัญญตัิใดใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ ให้ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติเป็น
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 มิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 
๙๓๑๐๓ มาตรา ๙๔๑๐๔ มาตรา ๑๐๑๑๐๕  มาตรา ๑๐๒ มาตรา 
๑๐๖ มาตรา ๑๐๙๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ 

๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๙ บทบัญญัติเกีย่วกับ
วุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๐๑๒๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคส่ี๑๒๓ มาตรา 
๒๖๑๑๒๔ บทบัญญัตเิกี่ยวกับการต้องห้ามมิใหด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมืองตามมาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๔๗ 
และบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดท่ีหา้มมิให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญตัิ
แห่งชาติ 
 ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๕๓๑๖๒ มาใช้บังคับกับการสิ้นสุด
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาตดิ้วยโดยอนุโลม 
 



๓๒๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

  มาตรา ๒๙๔  ใหส้ภาร่างรฐัธรรมนูญและคณะกรรมาธกิาร
ยกร่างรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั
ชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ สิน้สดุลงในวนัประกาศใช้
รฐัธรรมนูญนี้ 
 เพื่อประโยชน์แห่งการขจดัสว่นไดเ้สยี หา้มมใิห้
กรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนูญลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืด ารงต าแหน่งสมาชกิวฒุสิภา
ภายในสองปี นบัแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๒๙๔๓๐๖  เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นท่ีจ าเป็น ใหส้ภาร่าง
รัฐธรรมนูญสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙๒๕๕๗ ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปและสิ้นสุดลงใน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีเ้ปิดประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตาม
มาตรา ๑๓๖  
 เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนไดเ้สีย ห้ามมิให้กรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นด ารงต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าท่ี
หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง ภายใน
สองปีนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 

  มาตรา ๒๙๕  ใหส้ภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตพิจิารณาร่าง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา ร่างพระราช 
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง และร่าง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ ทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนูญ ใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 
 ในกรณีทีพ่น้ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว้ แต่สภา 
นิตบิญัญตัแิห่งชาตยิงัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญดงักล่าวไม่แลว้เสรจ็ ใหป้ระธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตนิ า

 มาตรา ๓๐๗  ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญู
ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูและร่าง
พระราชบัญญัตดิังต่อไปนี้ แล้วเสนอให้สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ
พิจารณา  โดยมิให้น าบทบญัญตัิเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน
ตามมาตรา ๑๔๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๕๐ มาใช้บังคับ  ในกรณนีี้ 
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไดร้ับจากคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
 



๓๒๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญทีค่ณะกรรมาธกิารยกร่าง
รฐัธรรมนูญจดัท าขึน้ทลูเกลา้ทลูกระหม่อมถวายภายในเจด็วนัเพื่อทรง
ลงพระปรมาภไิธย โดยถอืเสมอืนวา่สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดใ้หค้วาม
เหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวแลว้ 
 ในระหว่างทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
พรรคการเมอืง และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ตามวรรคหนึ่ง ยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั ให้
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 
๒๕๔๑  และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะ 
กรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๔๑ ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปจนกว่า
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั 

 (๑) ร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและ
กลุ่มการเมือง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
 (๒) ร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๑๕๙ 
(๒) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ให้แล้วเสรจ็ภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันท่ีไดร้ับรา่งจากคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ 
 (๓) ร่างพระราชบัญญตัิที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เห็นว่ามีความจ าเป็นเพื่อให้บรรลตุามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูนี้
และได้ยกรา่งและเสนอต่อสภานติบิัญญัติแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยีส่ิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับร่างจากคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ 
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญและ
ร่างพระราชบญัญัตติามวรรคหนึ่ง ให้สภานิติบญัญตัิแห่งชาติแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูและร่างพระราชบัญญตัิดังกล่าว โดยใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญนั้นต้องประกอบด้วยกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมาธิการด้วย 
 เมื่อสภานติิบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกับร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แล้ว ก่อน
น าขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภไิธย ให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๓ 



๓๒๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติยังพิจารณาร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
หรือร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ใหป้ระธานสภา
นิติบัญญัตแิหง่ชาติน าร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูที่

คณะกรรมาธิการยกรา่งรัฐธรรมนญูจัดท าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายภายในเจ็ดวันเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยถือเสมือนว่าสภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วหรือร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ และให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
 (๑) ใหป้ระธานสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติน าร่างพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญูเสนอ ส่ง
ให้ศาลรัฐธรรมนญูภายในเจ็ดวันเพื่อพิจารณา และให้น าความใน
มาตรา ๑๖๓ มาใช้บังคับ  แล้วใหน้ายกรัฐมนตรีด าเนินการตาม
มาตรา ๑๕๖ โดยพลัน 
 (๒) ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตทิีค่ณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยพลันเพือ่
ทรงลงพระปรมาภไิธย 
 ในระหว่างทีพ่ระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรค
การเมืองการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรค
การเมืองและกลุ่มการเมือง และพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหน่ึง (๑) ยังไม่มผีลใช้
บังคับ ใหพ้ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๕๐ พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง 



๓๒๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

พ.ศ. ๒๕๔๑๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑๒๕๕๐ ยังคงใช้บังคับต่อไป
เฉพาะเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี้ จนกว่าพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูดังกล่าวจะมผีลใช้บังคับ 
 ในกรณีที่สภาปฏริูปแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพระราช 
บัญญัติใดแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อสภานติิบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป  ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยการเงิน ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป  ในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ ให้สภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวสิามญัขึ้นเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัตดิังกล่าว โดยในคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้นต้อง
ประกอบด้วยสมาชิกสภาปฏริูปแห่งชาติไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเป็น
กรรมการ 

  มาตรา ๒๙๖  ใหด้ าเนินการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ตามรฐัธรรมนูญนี้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้สบิวนั และด าเนินการใหไ้ดม้า
ซึง่สมาชกิวฒุสิภาตามรฐัธรรมนูญนี้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยหา้สบิ
วนั  ทัง้นี้ นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามมาตรา 
๒๙๕ มผีลใชบ้งัคบั 
 ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทัว่ไปครัง้แรก
ภายหลงัวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตอ้ง
เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งแต่เพยีงพรรคเดยีว
ไม่น้อยกว่าสามสบิวนันบัถงึวนัเลอืกตัง้ สว่นระยะเวลาตามมาตรา 
๑๐๑ (๔) (ก) ใหใ้ชก้ าหนดเป็นเวลาหนึ่งปี และระยะเวลาตามมาตรา 
๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ใหใ้ชก้ าหนดเป็นสองปี 
 

 มาตรา ๒๙๖๓๐๘  ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนญูนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และด าเนินการ

ใหไ้ด้มาซึง่สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนีใ้ห้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง

ร้อยห้าสิบวัน  ทัง้นี้ นับแต่วนัที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ตามมาตรา ๒๙๕ มีผลใชบ้ังคบัในวาระเริ่มแรกนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้
 (๑) ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วัน  ทั้งนี้ นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูตามมาตรา 
๓๐๗ วรรคหนึ่ง (๑) มีผลใช้บังคับ  โดยใหค้ณะกรรมการการ
เลือกตั้งท าหน้าท่ีด าเนินการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร



๓๒๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ในวาระเริม่แรก หา้มมใิหผู้เ้คยเป็นสมาชกิวุฒสิภาซึง่ไดร้บั
เลอืกตัง้เป็นครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชกิวฒุสิภาซึง่จะมกีารไดม้า
เป็นครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญนี้  และมใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๑๕ (๙) 
และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใชบ้งัคบักบัผูเ้คยเป็นสมาชกิวุฒสิภาซึง่
ไดร้บัเลอืกตัง้ครัง้หลงัสดุตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๙๗  ในวาระเริม่แรก ใหส้มาชกิวฒุสิภาทีม่าจาก
การสรรหามวีาระสามปีนบัแต่วนัเริม่ตน้สมาชกิภาพ  และมใิหน้ า
บทบญัญตัเิกีย่วกบัการหา้มด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิหนึ่งวาระ
มาใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าวในการสรรหาคราวถดัไปหลงัจาก
สิน้สดุสมาชกิภาพ 

และสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี้ แทนคณะกรรมการด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖๘ 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก
ภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ ผู้มสีิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้อง
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มการเมืองใด
กลุ่มการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดยีวหรือกลุ่มการเมือง
เดียวไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวนัเลือกตั้ง  ส่วนระยะเวลาตาม
มาตรา ๑๐๑ (๔) (ก) ให้ใช้ก าหนดเป็นเวลาหนึ่งปี และระยะเวลาตาม

มาตรา ๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ให้ใชก้ าหนดเป็นสองปีเว้นแต่เป็น
สมาชิกกลุ่มการเมืองที่จัดตั้งข้ึนตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ จะ
เป็นสมาชิกน้อยกว่าสามสิบวันก็ได้ 
 (๒) ให้คณะบุคคลซึ่งประสงค์จะจดัตั้งขึ้นเป็นกลุม่การเมือง
ตามรัฐธรรมนญูนี้ ไปแจ้งเป็นกลุ่มการเมืองต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งซึ่งต้องรับแจ้งโดยเร็ว และเมื่อได้แจ้งแล้ว ให้มสีิทธิส่งบุคคล
ผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มการเมืองนั้น เข้าสมัครรับเลือกตั้งได้ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 (๓) ในวาระเริม่แรก ห้ามมิใหน้ าบทบัญญัติเกีย่วกับลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๔ (๕) และมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง มาใช้
บังคับกับผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐๒๕๕๐ 
ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกวฒุิสภาซึ่งจะมีการได้มาเป็นครัง้แรกตาม

รัฐธรรมนญูนี้  และมใิห้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ 

วรรคสอง มาใช้บังคบักับผู้เคยเปน็สมาชกิวุฒิสภาซึ่งได้รับเลือกตัง้ 
 



๓๒๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ครั้งหลังสุดตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ 

 (๔) เมื่อครบสามปีนับแต่วันเริม่ตน้สมาชิกภาพ ให้สมาชิก
วุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ทั้งหมดพ้นจากสมาชิก
ภาพ และใหส้มาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๔) จ านวนกึ่งหนึ่ง พ้น
จากสมาชิกภาพโดยการจับสลาก  และมใิห้น าบทบญัญัตเิกี่ยวกับ
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๔ (๕) และมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง  
รวมทั้งบทบัญญัตเิกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งและการห้ามด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง มาใช้
บังคับกับบุคคลดังกลา่วในการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคราวถัดไป
หลังจากท่ีบุคคลดังกล่าวสิ้นสดุสมาชิกภาพตามมาตรานี ้ โดย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแทน
ต าแหน่งท่ีว่างลงด้วยเหตุดังกล่าว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีต่ าแหน่งดังกล่าวนั้นว่างลง 
 มาตรา ๒๙๗  ในวาระเริ่มแรก ใหส้มาชิกวุฒิสภาที่มาจาก

การสรรหามีวาระสามปีนับแต่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ  และมิให้น า

บทบัญญตัิเกี่ยวกับการห้ามด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระ

มาใช้บงัคับกับบุคคลดังกล่าวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจาก

ส้ินสุดสมาชิกภาพ 

  มาตรา ๒๙๘  ใหค้ณะรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการแผ่นดนิอยูใ่น
วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรฐัมนตรตีามบทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญนี้ และใหพ้น้จากต าแหน่งทัง้คณะเมื่อคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้
ใหมต่ามรฐัธรรมนูญนี้เขา้รบัหน้าที ่

 มาตรา ๒๙๘๓๐๙  ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรัฐมนตรีตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่ตามรัฐธรรมนญูนี้เข้ารับหน้าท่ี 



๓๒๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 ใหค้ณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งชาตติามรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ พน้จาก
ต าแหน่งทัง้คณะพรอ้มกบัคณะรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการแผ่นดนิอยู่
ในวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ดว้ย 
 มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๗๑ วรรคสอง  มาตรา ๑๗๒  
มาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๘๒ (๔) (๗) และ (๘) มาใชบ้งัคบักบั
การด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการ
แผ่นดนิอยู่ในวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ 

 ให้คณะมนตรรีักษาความมั่นคงสงบแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙๒๕๕๗ 
พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ด้วย 
 มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๑๗๑ วรรคสองเกี่ยวกับการให้
ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 
๑๗๒ คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗๔๑๗๕ และ
การสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรตีามมาตรา ๑๘๒๑๘๕ (๔) (๗) และ 
(๘) มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 ในวาระเริม่แรก มิให้น าบทบญัญตัเิกี่ยวกับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบของวุฒิสภาตามมาตรา ๑๗๔ มาใช้บังคับกับรัฐมนตรี
ที่พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งเปน็ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี ้

  มาตรา ๓๐๐  ใหค้ณะตุลาการรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ เป็นศาล
รฐัธรรมนูญตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญนี้ โดยใหผู้ด้ ารงต าแหน่ง
ประธานศาลฎกีาเป็นประธานศาลรฐัธรรมนูญ ผูด้ ารงต าแหน่งประธาน
ศาลปกครองสงูสดุเป็นรองประธานศาลรฐัธรรมนูญ แต่ใหผู้พ้พิากษาใน
ศาลฎกีาหรอืตุลาการในศาลปกครองสงูสดุทีไ่ดร้บัเลอืกตามมาตรา ๓๕ 
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 
๒๕๔๙ คงด ารงต าแหน่งเป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตัง้ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญขึน้ใหม่ตามบทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญนี้ ซึง่ตอ้งไม่เกนิหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้กีาร
แต่งตัง้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร

 มาตรา ๓๐๐๓๑๐  ให้คณะตลุาการศาลรัฐธรรมนูญตามซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙นี ้เป็นศาลตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามบทบญัญัตแิห่งรัฐธรรมนญูนี้ โดยและใหผู้้ด ารง
ต าแหน่งประธานศาลฎีกาเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารง

ต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นรองประธานศาลรัฐธรรมนญู 

แตใ่ห้ผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาหรือตลุาการในศาลปกครองสูงสุดทีไ่ด้รับ

เลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พทุธศักราช ๒๕๔๙ คงด ารงต าแหน่งเป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนญูต่อไปจนกว่าจะมีการสิน้สุดวาระ โดยให้เริม่นับวาระ
ตั้งแต่วันท่ีพระมหากษตัริย์ทรงแตง่ตั้ง  และให้ด าเนินการสรรหาตุลา



๓๒๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ภายหลงัจากการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปครัง้
แรกตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญนี้ 
 มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐๕ (๓)  มาตรา ๒๐๗ (๑) 
(๒) และมาตรา ๒๐๙ (๕) มาใชบ้งัคบักบัการด ารงต าแหน่ง 
ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
 ใหบ้ทบญัญตัมิาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไปจนกว่าจะมกีารตรา
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาของศาล
รฐัธรรมนูญขึน้ใชบ้งัคบั 
 บรรดาคดหีรอืการใดทีอ่ยูใ่นระหว่างด าเนินการของคณะ
ตุลาการรฐัธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ใหศ้าลรฐัธรรมนูญตามมาตรา
นี้ด าเนินการต่อไป และเมื่อมกีารแต่งตัง้ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ
ตามรฐัธรรมนูญนี้แลว้ บรรดาคดหีรอืการทีค่า้งด าเนินการนัน้ให้
โอนไปอยู่ในอ านาจหน้าทีข่องศาลรฐัธรรมนูญทีแ่ต่งตัง้ขึน้ใหม่นัน้ 
 ในระหว่างทีย่งัมไิดม้กีารตราพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ ใหศ้าลรฐัธรรมนูญ
มอี านาจออกขอ้ก าหนดเกีย่วกบัวธิพีจิารณาและการท าค าวนิจิฉยัได ้ 
แต่ทัง้นี้ ตอ้งตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในหนึ่งปี นบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ 
 มาตรา ๒๙๙ วรรคสอง  ใหก้รรมการการเลอืกตัง้ 
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิและสมาชกิ
สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิซึง่ด ารงต าแหน่งอยูใ่น 
 

การศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัตแิหง่รัฐธรรมนญูนี ้ซึ่งต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบแทนต าแหนง่ที่ว่างให้เป็นไปตามมาตรา ๒๒๙ 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้มีการแตง่ตัง้ประธานสภา
ผู้แทน 

ราษฎรและผู้น าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎรภายหลังจากการเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยศาลรฐัธรรมนญูและวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนญูมผีลใช้บังคับและคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่ตาม
บทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนีเ้ขา้รบัหน้าท่ีแล้ว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บญัญัตไิว้ในมาตรา ๒๓๐ และมาตรา ๒๓๑ 
 มิให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๒๐๕ (๓)  มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) 

และมาตรา ๒๐๙ (๕) มาใช้บงัคบักับการด ารงต าแหน่งตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
 ให้บทบัญญัตมิาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพีิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญขึ้นใชบ้ังคับ 

 บรรดาคดีหรือการใดที่อยู่ในระหวา่งด าเนินการของคณะ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูตามวรรคหนึ่งให้ศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา
นี้ด าเนินการต่อไป และเมื่อมีการแต่งตั้งตุลาการแต่ในระหว่างท่ียัง
มิไดม้ีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยศาล
รัฐธรรมนูญตามและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนญูนี้แล้ว  
บรรดาคดีหรือการที่ค้างด าเนินการนั้นให้โอนไปอยู่ในอ านาจ



๓๒๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
สิน้สดุวาระ โดยใหเ้ริม่นบัวาระตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
 

หน้าทีใ่หน้ าข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธพีิจารณาและการท าค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนญูทีแ่ตง่ตั้งขึ้นใหมน่ั้นใช้อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้มาใช้ไปพลางก่อน จนกว่าจะตราพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูแล้วเสรจ็ตามมาตรา ๓๐๗ วรรคหนึ่ง (๒) 
 ในระหว่างทีย่ังมิได้มกีารตราพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนญูวา่ด้วยวิธพีิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนญู
มีอ านาจออกข้อก าหนดเกี่ยวกับวธิีพิจารณาและการท าค าวินจิฉยัได ้ 
แต่ทัง้นี ้ต้องตราพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูดังกล่าวใหแ้ล้ว
เสร็จภายในหนึง่ป ีนับแตว่ันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้
 ให้กรรมการการเลือกตั้งซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี ้เป็นกรรมการการเลอืกตั้งตามรัฐธรรมนญูนี้ และให้คง
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนสิ้นสดุวาระตามวาระที่มีอยู่เดิมในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยใหเ้ริม่นับวาระตั้งแต่วันท่ีพระมหา 
กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
 ใหก้รรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนญูนี้ และให้
คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิน้สุดวาระ โดยให้เริม่นับวาระ
ตั้งแต่วันท่ีพระมหากษตัริย์ทรงแตง่ตั้ง  และให้ด าเนินการสรรหา
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนต าแหน่งที่
ว่างให้เป็นไปตามมาตรา ๒๗๑ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมผีลใช้บังคบั และคณะรัฐมนตรีทีต่ั้งข้ึนใหม่
ตามรัฐธรรมนญูนี้เข้ารับหน้าที่แลว้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๗๑ 
 ให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง



๓๓๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามรัฐธรรมนญูนี้ และให้
คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิน้สุดวาระตามวาระทีม่ีอยู่เดมิใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้เริม่นับวาระตั้งแต่วันท่ี
ได้รับการแต่งตั้ง  และมิให้น าบทบัญญัติที่บญัญตัิให้ด ารงต าแหน่งได้
เพียงวาระเดียวตามมาตรา ๒๗๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับบุคคล
ดังกล่าวในการแต่งตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี ้
 ให้บุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีต้่อไป จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูหรือกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูนี้ขึ้นใช้
บังคับ  เว้นแต่บทบัญญัติใดขัดหรอืแย้งกับรัฐธรรมนญูนี้ ให้ใช้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้แทน 
 ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งใดในองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่บัญญตัิไว้ในรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะเขา้รับการสรรหาเป็น
กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในองค์กรตามรัฐธรรมนญูซึ่งมี
หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญนี้ มิได้ 
 มาตรา ๒๙๙ วรรคสอง  ให้กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ และสมาชิกสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยูใ่นวัน

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะส้ินสุด

วาระ โดยให้เริม่นับวาระตั้งแต่วนัที่ได้รับแตง่ตั้ง 
  มาตรา ๒๙๙  ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา ซึง่ด ารง

ต าแหน่งอยู่ในวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ เป็นผูต้รวจการแผ่นดนิ
 มาตรา ๓๑๑  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน



๓๓๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้ และใหค้งด ารงต าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะสิน้สุดวาระ โดยใหเ้ริม่นบัวาระตัง้แต่วนัทีพ่ระมหากษตัรยิ์
ทรงแต่งตัง้ และใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิดงักล่าวเลอืกกนัเองใหค้น
หนึ่งเป็นประธานผูต้รวจการแผ่นดนิใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันับ
แต่วนัทีป่ระกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ และใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๔๒ 
วรรคสองและวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ใหก้รรมการการเลอืกตัง้ กรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแหง่ชาต ิและสมาชกิสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ คง
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิน้สดุวาระ โดยใหเ้ริม่นบัวาระ
ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
 ใหก้รรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตซิึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมกีาร
แต่งตัง้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตติามบทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญนี้  แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งยงั
ไม่เกนิหนึ่งปีนบัถงึวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ มใิหน้ าบทบญัญตัิ
เกีย่วกบัการหา้มด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิหนึ่งวาระมาใชบ้งัคบักบั
บุคคลนัน้ในการแต่งตัง้กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิึน้ใหม่เป็น
ครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญนี้ 
 ใหบุ้คคลตามมาตรานี้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนั
ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ต่อไป จนกว่าจะมกีารตราพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายเพื่อใหเ้ป็นไปตามรฐัธรรมนูญนี้ขึน้ 
 

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงด ารงต าแหน่งต่อไป

จนกว่าจะส้ินสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่พระมหา 

กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวเลือกกันเอง

ให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในหก

สิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้น าบทบัญญัติ

มาตรา ๒๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ให้ด าเนินการรวมองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเข้าด้วยกันเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
 ให้กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแหง่ชาติ และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยูใ่นวันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ คง

ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะส้ินสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระ

ตั้งแต่วันที่ได้รับแตง่ตั้ง 
 (๑) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญนี้ และให้คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ 
โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันท่ีพระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตั้ง   
 (๒) ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงด ารงต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูต้รวจการแผ่นดนิ
และพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ แตถ่้า
บุคคลดังกล่าวได้รับแต่งตั้งซึ่งต้องด าเนินการใหด้ ารงต าแหน่งยัง 



๓๓๒ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

ใชบ้งัคบั  เวน้แต่บทบญัญตัใิดขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญนี้ใหใ้ชบ้ทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญนี้แทน 

ไม่เกินหนึ่งปแีล้วเสร็จภายในหกสบิวันนับถึงแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีผลใช้บังคับ และ
คณะรัฐมนตรีที่ตั้ง มิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระมาใช้บังคับกับบุคคลนั้นในการ

แต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกตาม
รัฐธรรมนูญนีเ้ข้ารับหน้าท่ีแล้ว 
 (๓) ให้ด าเนินการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนส่วนท่ียังขาดอยู่เพื่อให้ครบจ านวนตามมาตรา ๒๗๕ ซึ่ง
ต้องด าเนินการไปพร้อมกับการสรรหาตาม (๒) และต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีผล
ใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหนา้
ที่แล้ว 
 (๔) ให้จัดตั้งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนโดยการรวมส านักงานผูต้รวจการแผ่นดินและส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าด้วยกัน และให้บุคลากร
ของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวคงด ารงต าแหน่งและให้ไดร้ับสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนตามที่ได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนจะมผีลใช้บังคับ 
 ให้บุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวัน

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ต่อไป จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ 



๓๓๓ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 
ขึ้นใช้บังคับ  เว้นแต่บทบัญญัติใดขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บทบัญญัติแหง่รัฐธรรมนูญนี้แทน 
 ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ จะเข้ารับ
การสรรหาเป็นผูต้รวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญนี้ มไิด ้

  มาตรา ๓๐๕  ในวาระเริม่แรก มใิหน้ าบทบญัญตัดิงัต่อไปนี้มา
ใชบ้งัคบักบักรณีต่าง ๆ  ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
 (๑) มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบ้งัคบั
จนกว่าจะมกีารตรากฎหมายตามมาตรา ๔๗ จดัตัง้องคก์รเพื่อท า
หน้าทีจ่ดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัดแูลการประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ซึง่ตอ้ง
ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีแ่ถลงนโยบายต่อรฐัสภา 
โดยอย่างน้อยกฎหมายดงักล่าวตอ้งมสีาระส าคญัใหม้คีณะ 
กรรมการเฉพาะดา้น เป็นหน่วยย่อยภายในองคก์รนัน้ แยก
ต่างหากจากกนั ท าหน้าทีก่ ากบัการประกอบกจิการวทิยุ 
กระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ และก ากบัการประกอบกจิการ
โทรคมนาคม และมรีายละเอยีดว่าดว้ยการก ากบัและคุม้ครองการ
ด าเนินกจิการ การจดัใหม้กีองทนุพฒันาทรพัยากรสือ่สารและ
สง่เสรมิใหภ้าคประชาชนมสีว่นรว่มในการด าเนินการสือ่มวลชน
สาธารณะ  แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่กระทบกระเทอืนถงึการอนุญาต 
สมัปทาน หรอืสญัญาทีช่อบดว้ยกฎหมายทีไ่ดก้ระท าขึน้ก่อนวนั
ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ จนกว่าการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา

 มาตรา ๓๐๕๓๑๒  ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติ
ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 (๑) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ท่ีก าหนดให้
ต้องจัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาใช้
บังคับกับการจัดท างบประมาณแผน่ดินส าหรับปีงบประมาณที่ถัด
จากปีงบประมาณที่ประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้
 (๒) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับกับการ
พิจารณาด าเนินการเพื่อแต่งตั้งหรอืย้ายข้าราชการพลเรือน หรือให้
บุคคลดังกลา่วพ้นจากต าแหน่ง จนกว่าจะตรากฎหมายตามมาตรา 
๒๐๗ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งต้อง
ไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้
 (๑) มใิห้น าบทบัญญัตมิาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบ้ังคับ
จนกว่าจะมีการตรากฎหมายตามมาตรา ๔๗ จัดตั้งองค์กรเพื่อท า

หน้าที่จัดสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากับดูแลการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันทีแ่ถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

โดยอย่างน้อยกฎหมายดังกล่าวต้องมีสาระส าคัญใหม้ีคณะ 

กรรมการเฉพาะด้าน เป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรนั้น แยก



๓๓๔ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

นัน้จะสิน้ผล 
 (๒) ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มใิหน้ าบทบญัญตัิ
มาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการเคยเป็นสมาชกิ
วุฒสิภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใชบ้งัคบั
กบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการด ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืงเป็นครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญนี้ 
 (๓) มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๔๑ มาใชบ้งัคบักบัการตรา
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ 
 (๔) มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรค
สอง  มาตรา ๑๖๘ วรรคเกา้  มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการก าหนด
แหล่งทีม่าของรายไดเ้พื่อชดใชร้ายจ่ายทีไ่ดใ้ชเ้งนิคงคลงัจ่ายไป
ก่อน และมาตรา ๑๗๐ มาใชบ้งัคบัภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัประกาศ 
ใชร้ฐัธรรมนูญนี้ 
 (๕) การใดทีเ่กีย่วกบัการจดัท าหรอืด าเนินการตามหนงัสอื
สญัญาทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ก่อนวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ ให้
เป็นอนัใชไ้ด ้และมใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้
บงัคบั  แต่ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใชบ้งัคบักบั
การด าเนินการทีย่งัคงคา้งอยู่ และตอ้งด าเนินการต่อไป 
 (๖) มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐๙ (๒) มาใชบ้งัคบักบั
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตซิึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนั
ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ 
 (๗) มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๕๕ วรรคหา้ และมาตรา 
๒๘๘ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัประกาศใช้

ต่างหากจากกัน ท าหน้าที่ก ากับการประกอบกิจการวทิย ุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และก ากับการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม และมีรายละเอียดว่าด้วยการก ากับและคุ้มครอง

การด าเนินกิจการ การจัดให้มีกองทุนพัฒนาทรัพยากรส่ือสาร

และส่งเสริมใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ

ส่ือมวลชนสาธารณะ  แตท่ั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงการ

อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาทีช่อบด้วยกฎหมายทีไ่ด้กระท าขึน้
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญานั้นจะส้ินผล 
 (๒) ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิให้น าบทบัญญัติ

มาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยเป็นสมาชิก

วุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใช้บังคบั

กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองเป็นคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี ้
 (๓) มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ มาใช้บังคับกับการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ 
 (๔) มิให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรค
สอง  มาตรา ๑๖๘ วรรคเก้า  มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการก าหนด
แหล่งทีม่าของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไป

ก่อน และมาตรา ๑๗๐ มาใชบ้ังคบัภายในหนึ่งปีนับแตว่ัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 (๕) การใดที่เก่ียวกับการจัดท าหรือด าเนินการตามหนังสือ
สัญญาที่ได้ด าเนินการไปแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ ให้

เป็นอันใช้ได้ และมิให้น าบทบญัญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช ้



๓๓๕ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

รฐัธรรมนูญนี้  
บังคับ  แตใ่ห้น าบทบญัญตัิมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้บังคับกับ

การด าเนินการที่ยังคงค้างอยู่ และต้องด าเนินการต่อไป 
 (๖) มิให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใชบ้ังคับกบั
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 (๗) มิให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๒๕๕ วรรคห้า และมาตรา 
๒๘๘ วรรคสาม มาใช้บังคับภายในหนึ่งปีนบัแตว่ันประกาศใช้

รัฐธรรมนูญนี ้

  มาตรา ๓๐๓  ในวาระเริม่แรก ใหค้ณะรฐัมนตรทีีเ่ขา้บรหิาร
ราชการแผ่นดนิภายหลงัจากการเลอืกตัง้ทัว่ไปเป็นครัง้แรกตาม
รฐัธรรมนูญนี้ ด าเนินการจดัท าหรอืปรบัปรุงกฎหมายในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
 (๑) กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการก าหนดรายละเอยีดเพื่อ
สง่เสรมิและคุม้ครองการใชส้ทิธแิละเสรภีาพตามมาตรา ๔๐  
มาตรา ๔๔  บทบญัญตัใินสว่นที ่๗ เสรภีาพในการแสดงความ
คดิเหน็ของบุคคลและสือ่มวลชน  สว่นที ่๘ สทิธแิละเสรภีาพใน
การศกึษา  สว่นที ่๙ สทิธใินการไดร้บับรกิารสาธารณสขุและ
สวสัดกิารจากรฐั  สว่นที ่๑๐ สทิธใินขอ้มลูขา่วสารและการ
รอ้งเรยีน รวมทัง้กฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูสว่นบุคคลตามมาตรา ๕๖  
สว่นที ่๑๒ สทิธชิุมชน  กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารเพื่อการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคทีเ่ป็นอสิระตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง  กฎหมาย 
ว่าดว้ยสภาพฒันาการเมอืงตามมาตรา ๗๘ (๗)  กฎหมายเพื่อ

 มาตรา ๓๐๓๓๑๓  ในวาระเริม่แรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้า
บริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก

ตามรัฐธรรมนูญนี้ ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 (๑) ให้ตรากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการอุทธรณ์การลงโทษ
ทางวินัยตามมาตรา ๒๑๙ วรรคหา้ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
คณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาหรือ
ตุลาการตามมาตรา ๒๒๕ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้ 
 (๒) ให้ตรากฎหมายเกี่ยวกับการช้ีขาดอ านาจหน้าท่ีระหว่าง
ศาลตามมาตรา ๒๒๒ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยีส่ิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้
 (๓) ให้ออกระเบียบที่ประชุมใหญศ่าลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีตามมาตรา ๒๔๑ (๑) และ (๒) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แต่วันท่ีพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 



๓๓๖ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

จดัตัง้องคก์รเพื่อการปฏริปูกระบวนการยุตธิรรมตามมาตรา ๘๑ 
(๔)  กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้สภาเกษตรกรตามมาตรา ๘๔ (๘)  
กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้กองทนุพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง
ตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาตติามมาตรา ๒๕๖ ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัที่
แถลงนโยบายต่อรฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๒) กฎหมายเพื่อการพฒันาการศกึษาของชาตติาม
มาตรา ๘๐ โดยสง่เสรมิการศกึษาในระบบ การศกึษานอก
โรงเรยีน การศกึษาตามอธัยาศยั การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรู้
ตลอดชวีติ วทิยาลยัชมุชนหรอืรปูแบบอื่น รวมทัง้ปรบัปรุง
กฎหมายเพื่อก าหนดหน่วยงานรบัผดิชอบการจดัการศกึษาที่
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัระบบการศกึษาทุกระดบัของ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีแ่ถลงนโยบายต่อ
รฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา้ โดยอย่างน้อยตอ้งมี
รายละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการจดัท าหนงัสอื
สญัญาทีม่กีารตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา มี
ความโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมอย่าง
แทจ้รงิ  รวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการศกึษาวจิยัทีม่คีวามเป็น
อสิระซึง่ด าเนินการก่อนการเจรจาท าหนงัสอืสญัญา โดยไม่มกีาร
ขดักนัระหว่างประโยชน์ของรฐักบัผลประโยชน์ของผูศ้กึษาวจิยัไม่ว่า
ในช่วงเวลาใดของการบงัคบัใชห้นงัสอืสญัญาภายในหนึ่งปีนบัแต่
วนัทีแ่ถลงนโยบายต่อรฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

๓๐๗ ใช้บังคับ 
 (๑) กฎหมายที่เกีย่วกับการก าหนดรายละเอียดเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธแิละเสรีภาพตามมาตรา ๔๐  
มาตรา ๔๔  บทบัญญตัิในส่วนที ่๗ เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน  ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา  ส่วนที ่๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ
สวัสดิการจากรัฐ  ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการ
ร้องเรียน รวมทัง้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕๖  
ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อ
การคุม้ครองผู้บรโิภคที่เป็นอิสระตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง  
กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗๘ (๗)  

กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรม

ตามมาตรา ๘๑ (๔)  กฎหมายวา่ด้วยการจัดตั้งสภาเกษตรกร
ตามมาตรา ๘๔ (๘)  กฎหมายวา่ด้วยการจัดตั้งกองทุนพัฒนา

การเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตติามมาตรา ๒๕๖ ภายใน

หนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

 (๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาตติามมาตรา 

๘๐ โดยส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน 

การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอด

ชีวิต วิทยาลัยชมุชนหรือรูปแบบอื่น รวมทั้งปรบัปรุงกฎหมาย

เพื่อก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ภายในหนึง่ปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตาม



๓๓๗ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 
 (๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรค
สาม ภายในสองปีนบัแต่วนัทีแ่ถลงนโยบายต่อรฐัสภาตามมาตรา 
๑๗๖ 
 (๕) กฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กฎหมายรายไดท้อ้งถิน่ 
กฎหมายจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กฎหมายเกีย่วกบั
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้ ภายใน
สองปีนบัแต่วนัทีแ่ถลงนโยบายต่อรฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖  ในการนี้ จะ
จดัท าเป็นประมวลกฎหมายทอ้งถิน่กไ็ด ้
 ในกรณีทีป่รากฏว่ากฎหมายใดทีต่ราขึน้ก่อนวนัประกาศใช้
รฐัธรรมนูญนี้ มเีนื้อหาสาระเป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้
แลว้ ใหถ้อืเป็นการยกเวน้ทีจ่ะไม่ตอ้งด าเนินการตามมาตรานี้อกี 

มาตรา ๑๗๖ 

 (๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า โดยอย่างน้อยต้องมี

รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการด าเนินการจัดท าหนังสือ

สัญญาที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มี

ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเป็น

อิสระซึ่งด าเนินการก่อนการเจรจาท าหนังสือสัญญา โดยไม่มีการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของผู้ศึกษาวิจัยไม่

ว่าในช่วงเวลาใดของการบังคับใช้หนังสือสัญญาภายในหนึ่งปีนับแต่

วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 
 (๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรค
สาม ภายในสองปีนับแตว่ันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 
๑๗๖ 
 (๕) กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น กฎหมายรายได้ท้องถิ่น 

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครอง

ส่วนท้องถิน่ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ภายใน

สองปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖  ในการนี้ 

จะจัดท าเป็นประมวลกฎหมายท้องถิ่นก็ได ้
 ในกรณีที่ปรากฏว่ากฎหมายใดที่ตราขึ้นก่อนวันประกาศใช้

รัฐธรรมนูญนี้ มีเนื้อหาสาระเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

แล้ว ให้ถือเป็นการยกเว้นที่จะไม่ต้องด าเนินการตามมาตรานี้อีก 

  มาตรา ๓๐๑  ใหด้ าเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงนิ ตัดออกท้ังมาตรา 



๓๓๘ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

แผ่นดนิและผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่
วนัทีม่กีารแต่งตัง้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและผูน้ าฝ่ายคา้นในสภา
ผูแ้ทนราษฎร ภายหลงัจากการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็น
การทัว่ไปครัง้แรกตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้ และหากยงัไม่มี
ประธานศาลรฐัธรรมนูญทีม่าจากการสรรหาตามรฐัธรรมนูญนี้ ให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการเท่าทีม่อียู่ 
 ในระหว่างทีย่งัไมม่คีณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ใหผู้ว้่าการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูใ้ชอ้ านาจหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

  มาตรา ๓๐๒  ใหพ้ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ดงัต่อไปนี้มผีลใชบ้งัคบัต่อไปภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นมาตรานี้ 
 (๑) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหป้ระธาน
ผูต้รวจการแผ่นดนิเป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 
 (๒) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหป้ระธานกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิป็นผูร้กัษาการตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
 (๓) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหป้ระธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็น 
ผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
 (๔) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิี

 มาตรา ๓๐๒๓๑๔  ให้พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังต่อไปนีม้ีผลใช้บังคับตอ่ไปภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นมาตรานี ้
 (๑) พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานผูต้รวจการ
แผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็น 

ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๔) พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒  



๓๓๙ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

พจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยใหป้ระธานศาลฎกีาเป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
 ใหถ้อืว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญโดยพระราชบญัญตัทิีไ่ดป้ระกาศใชบ้งัคบัในระหว่าง
วนัทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศกัราช ๒๕๔๙ มผีลใชบ้งัคบั เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญนี้ 
 ใหผู้ร้กัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตาม
วรรคหนึ่ง ด าเนินการปรบัปรุงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนั
ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้  ในกรณีทีย่งัไม่มผีูด้ ารงต าแหน่งทีเ่ป็นผู้
รกัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าว ระยะเวลา
หนึ่งปีใหเ้ริม่นบัตัง้แต่วนัทีม่กีารแต่งตัง้ผูด้ ารงต าแหน่งนัน้ 
 ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญตามมาตรานี้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบั
แต่วนัทีไ่ดร้บัร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าว และ
ใหว้ฒุสิภาพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บั
ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนัน้ 
 การลงมตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหรอืไม่ใหค้วามเหน็ชอบร่าง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ตอ้งมคีะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิของแต่ละสภา 
 ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัท าร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสยีงประชามตเิพื่อใหเ้ป็นไปตาม 

 
โดยให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้รักษาการตามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
 ให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัตทิี่ได้ประกาศใช้บังคับในระหว่าง

วันที่รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใช้บงัคบั เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโดย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี ้
 บรรดาบทกฎหมายใดที่มีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรค
หนึ่งกฎหมายนั้นและคณะรัฐมนตรีด าเนินการปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการตราหรือการแก้ไข
เพิ่มเตมิกฎหมายนั้นใหแ้ล้วเสร็จภายในหนึ่งสองปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้ ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งที่เป็นผู้
รักษาการตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูดงักล่าว ระยะเวลา
หนึ่งปีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งนั้น 
 ให้สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ

แต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูดังกล่าว 
และใหวุ้ฒิสภาพจิารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันที่

ได้รับร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

 การลงมติให้แก้ไขเพิม่เตมิหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่ ต้องมคีะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 



๓๔๐ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

 
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้ โดยใหน้ าความในวรรคสาม วรรคสี ่และ
วรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อให้เป็นไป

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้น าความในวรรคสาม วรรค
ส่ี และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๓๐๔  ใหด้ าเนินการจดัท าประมวลจรยิธรรมตาม
มาตรา ๒๗๙ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัประกาศใช้
รฐัธรรมนูญนี้ 

ตัดออกท้ังมาตรา 

  มาตรา ๓๐๗  ใหก้รรมการตุลาการศาลยุตธิรรม
ผูท้รงคุณวฒุซิึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้  
คงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมต่อไป เวน้แต่
กรรมการผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ายุครบหกสบิปีบรบิรูณ์ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินชัน้ศาลใดทีย่า้ยไปจากชัน้ศาล
นัน้  ทัง้นี้ ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัประกาศใช้
รฐัธรรมนูญนี้ 

ตัดออกท้ังมาตรา 

  มาตรา ๓๐๘  ใหค้ณะรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ
อยู่ในวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ แต่งตัง้คณะกรรมการปฏริปู
กฎหมายทีม่กีารด าเนินการทีเ่ป็นอสิระภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนั
ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้ โดยใหค้ณะกรรมการดงักล่าวมหีน้าที่
ศกึษาและเสนอแนะการจดัท ากฎหมายทีจ่ าเป็นตอ้งตราขึน้เพื่อ
อนุวตักิารตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ  และใหค้ณะกรรมการ
ดงักล่าวจดัท ากฎหมายเพื่อจดัตัง้องคก์รเพื่อการปฏริปูกฎหมาย 
ตามมาตรา ๘๑ (๓) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัประกาศใช้

ตัดออกท้ังมาตรา 



๓๔๑ 
นาถะ  ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา 

ผู้จัดท า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) 

รฐัธรรมนูญนี้ โดยในกฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยตอ้งมบีทบญัญตัิ
ก าหนดใหม้หีน้าทีส่นบัสนุนการด าเนินการร่างกฎหมายของ
ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ดว้ย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตดัอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานอื่นทีม่หีน้าทีต่อ้งจดัท ากฎหมายในความรบัผดิชอบ 

  มาตรา ๓๐๙  บรรดาการใด ๆ ทีไ่ดร้บัรองไวใ้น
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 
๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบดว้ยกฎหมายและรฐัธรรมนูญ รวมทัง้การ
กระท าทีเ่กีย่วเน่ืองกบักรณีดงักล่าวไม่ว่าก่อนหรอืหลงัวนั
ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้  ใหถ้อืว่าการนัน้และการกระท านัน้ชอบ
ดว้ยรฐัธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๓๐๙๓๑๕  บรรดาการใด ๆ  ที่ไดร้ับรองไว้ในรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙๒๕๕๗ ว่า
เป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนญู รวมทั้งการกระท าท่ี
เกี่ยวเนื่องกับกรณดีังกล่าวไม่ว่ากอ่นหรือหลังวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระท านั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี ้

 




	ปกหน้า
	รายนามคณะผู้จัดทำ
	สารบัญ
	บททั่วไป (มาตรา 1 - 7)
	ภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน
	หมวด 1 พระมหากษัตริย์ (มาตรา 8 - 25)
	หมวด 2 ประชาชน
	ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง (มาตรา 26 - 28)
	ส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
	ตอนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 29 - 33)
	ตอนที่ 2 สิทธิมนุษยชน (มาตรา 34 - 45)
	ตอนที่ 3 สิทธิพลเมือง (มาตรา 46 - 64)

	ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง (มาตรา 65 - 68)
	ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (มาตรา 69 - 72)


	ภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง
	หมวด 1 ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี (มาตรา 73 - 77)
	หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา 78 - 95)
	หมวด 3 รัฐสภา
	ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 96 - 102)
	ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 103 - 120)
	ส่วนที่ 3 วุฒิสภา (มาตรา 121 - 130)
	ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง (มาตรา 131 - 144)
	ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา 145 - 146)
	ส่วนที่ 6 การตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา 147 - 162)
	ส่วนที่ 7 การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 163 - 164)
	ส่วนที่ 8 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 165 - 170)

	หมวด 4 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 171 - 198)
	หมวด 5 การคลังและการงบประมาณ (มาตรา 199 - 205)
	หมวด 6 ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน (มาตรา 206 - 210)
	หมวด 7 การกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น (มาตรา 211 - 216)

	ภาค 3 นิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
	หมวด 1 ศาลและกระบวนการยุติธรรม
	ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 217 - 228)
	ส่วนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 229 - 237)
	ส่วนที่ 3 ศาลยุติธรรม (มาตรา 238 - 241)
	ส่วนที่ 4 ศาลปกครอง (มาตรา 242 - 244)
	ส่วนที่ 5 ศาลทหาร (มาตรา 245)

	หมวด 2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
	ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 246 - 247)
	ส่วนที่ 2 การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา 248 - 252)
	ส่วนที่ 3 การถอดถอนจากตำแหน่งและการตัดสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิในการดำรงตำแหน่งอื่น (มาตรา 253 - 255)
	ส่วนที่ 4 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (มาตรา 256 - 258)
	ส่วนที่ 5 องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
	ตอนที่ 1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 259 - 269)
	ตอนที่ 2 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 270)
	ตอนที่ 3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (มาตรา 271 - 274)
	ตอนที่ 4 ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน (มาตรา 275 - 276)



	ภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง
	หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 277 - 278)
	หมวด 2 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม
	ส่วนที่ 1 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ (มาตรา 279 - 280)
	ส่วนที่ 2 การปฏิรูปด้านต่าง ๆ (มาตรา 281 -296)

	หมวด 3 การสร้างความปรองดอง (มาตรา 297 - 298)

	บทสุดท้าย
	การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 299 - 303)

	บทเฉพาะกาล (มาตรา 304 - 315)
	ปกหลัง



