รายนามคณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษาผู้จัดทา
๑. นายธงชัย ดุลยสุข
๒. นายคุณวุฒิ ตันตระกูล

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้จัดทา
นายนาถะ ดวงวิชัย

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา

ผู้ตรวจทาน
๑. นายวีรวัฒน์ เปรมนิธิวัฒน์
๒. นางสาวภิรมย์พร สุดใจ
ผู้ออกแบบปก
นางสาวกัญญาณัฐ เริงสูงเนิน

นิติกรชานาญการ
กลุ่มงานประธานรัฐสภา
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานประธานรัฐสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานประธานรัฐสภา

สารบัญ
หน้า
รายนามคณะผู้จัดทา

ก

สารบัญ

ค

บททั่วไป (มาตรา ๑ – ๗)

๑

ภาค ๑ พระมหากษัตริย์และประชาชน
หมวด ๑ พระมหากษัตริย์ (มาตรา ๘ – ๒๕)
หมวด ๒ ประชาชน
ส่วนที่ ๑ ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง (มาตรา ๒๖ – ๒๘)
ส่วนที่ ๒ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตอนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๒๙ – ๓๓)
ตอนที่ ๒ สิทธิมนุษยชน (มาตรา ๓๔ – ๔๕)
ตอนที่ ๓ สิทธิพลเมือง (มาตรา ๔๖ – ๖๔)
ส่วนที่ ๓ การมีส่วนร่วมทางการเมือง (มาตรา ๖๕ – ๖๘)
ส่วนที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (มาตรา ๖๙ – ๗๒)

๒
๒
๘
๘
๑๐
๑๐
๑๓
๒๖
๔๓
๔๗

ภาค ๒ ผู้นาการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง
หมวด ๑ ผู้นาการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี (มาตรา ๗๓ – ๗๗)
หมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา ๗๘ – ๙๕)
หมวด ๓ รัฐสภา
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๙๖ – ๑๐๒)
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๑๐๓ – ๑๒๐)
ส่วนที่ ๓ วุฒสิ ภา (มาตรา ๑๒๑ – ๑๓๐)
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง (มาตรา ๑๓๑ – ๑๔๔)
ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา ๑๔๕ – ๑๔๖)
ส่วนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(มาตรา ๑๔๗ – ๑๖๒)
ส่วนที่ ๗ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(มาตรา ๑๖๓ – ๑๖๔)
ส่วนที่ ๘ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา ๑๖๕ – ๑๗๐)
หมวด ๔ คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๗๑ – ๑๙๘)
หมวด ๕ การคลังและการงบประมาณ (มาตรา ๑๙๙ – ๒๐๕)

๕๑
๕๑
๕๘
๗๙
๗๙
๘๓
๑๐๓
๑๑๗
๑๓๐
๑๓๓
๑๔๙
๑๕๒
๑๕๖
๑๗๓

ง

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวด ๖ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน
(มาตรา ๒๐๖ – ๒๑๐)
หมวด ๗ การกระจายอานาจและการบริหารท้องถิ่น (มาตรา ๒๑๑ – ๒๑๖)

๑๘๐
๑๘๓

ภาค ๓ นิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
หมวด ๑ ศาลและกระบวนการยุติธรรม
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๒๑๗ – ๒๒๘)
ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๒๙ – ๒๓๗)
ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม (มาตรา ๒๓๘ – ๒๔๑)
ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง (มาตรา ๒๔๒ – ๒๔๔)
ส่วนที่ ๕ ศาลทหาร (มาตรา ๒๔๕)
หมวด ๒ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๒๔๖ – ๒๔๗)
ส่วนที่ ๒ การกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๒๔๘ – ๒๕๒)
ส่วนที่ ๓ การถอดถอนจากตาแหน่งและการตัดสิทธิทางการเมือง
หรือสิทธิในการดารงตาแหน่งอื่น (มาตรา ๒๕๓ – ๒๕๕)
ส่วนที่ ๔ การดาเนินคดีอาญาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง (มาตรา ๒๕๖ – ๒๕๘)
ส่วนที่ ๕ องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ตอนที่ ๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๕๙ – ๒๖๙)
ตอนที่ ๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา ๒๗๐)
ตอนที่ ๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(มาตรา ๒๗๑ – ๒๗๔)
ตอนที่ ๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน (มาตรา ๒๗๕ – ๒๗๖)

๑๙๖
๑๙๖
๑๙๖
๒๐๙
๒๒๓
๒๒๕
๒๒๘
๒๒๘
๒๒๘
๒๓๓

ภาค ๔ การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง
หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๒๗๗ – ๒๗๘)
หมวด ๒ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรม
ส่วนที่ ๑ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ (มาตรา ๒๗๙ – ๒๘๐)
ส่วนที่ ๒ การปฏิรูปด้านต่าง ๆ (มาตรา ๒๘๑ – ๒๙๖)
หมวด ๓ การสร้างความปรองดอง (มาตรา ๒๙๗ – ๒๙๘)

๒๘๘
๒๘๘
๒๘๘

๒๓๘
๒๔๔
๒๕๐
๒๕๐
๒๖๙
๒๗๒
๒๗๘

๒๘๘
๒๙๒
๓๑๒

จ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทสุดท้าย
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๙๙ – ๓๐๓)

๓๑๔
๓๑๔

บทเฉพาะกาล (มาตรา ๓๐๔ – ๓๑๕)

๓๑๙

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐
กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

หมวด ๑
ไม่มีการแก้ไข
บททั่วไป
มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว
ไม่มีการแก้ไข
จะแบ่งแยกมิได้
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ไม่มีการแก้ไข
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรา ๓ อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๓ อำนำจอธิปไตยเป็ นของปวงชนชำวไทย
พระมหากษัตริยผ์ ู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภา
พระมหำกษัตริยผ์ ทู้ รงเป็ นประมุขทรงใช้อำนำจนัน้ ทำงรัฐสภำ
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
คณะรัฐมนตรี และศำล ตำมบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้
กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี ศำล รวมทัง้
องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ และหน่วยงำนของรัฐ ต้องเป็ นไปตำมหลัก
นิตธิ รรม
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของ
มาตรา ๔ ศักดิศรี
์ ควำมเป็ นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภำพ และ
บุคคล ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
ควำมเสมอภำคของบุคคล ย่อมได้รบั ควำมคุม้ ครอง
มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่วา่ เหล่ากาเนิด เพศ หรือ
ไม่มีการแก้ไข
ศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ไม่มีการแก้ไข
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
มาตรา ๗ ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่
มาตรา ๗ ในเมื่อไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้บงั คับ
กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบ แก่กรณีใด ให้วนิ จิ ฉัยกรณีนนั ้ ไปตำมประเพณีกำรปกครองใน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็ นประมุข

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
หมวด ๑
บททั่วไป
ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๕ ประชาชนปวงชนชาวไทยไม่วา่ เหล่ากาเนิด เพศ
หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุม้ ครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๗ ในเมื่อไม่มบี ทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่
กรณีใด ให้กระทาการหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

หมวด ๒
พระมหากษัตริย์
มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดารงอยู่ในฐานะอันเป็น
ที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ
มิได้
มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรง
เป็นอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงดารงตาแหน่งจอมทัพไทย
มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจที่จะ
สถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่
เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์
ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมี
หน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ไม่มีการแก้ไข

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกระทาหรือการวินิจฉัยกรณีใด
ตามวรรคหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จะขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของ
ตน ก็ได้ แต่สาหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด ให้กระทาได้
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีและเมื่อมีมติของที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ภาค ๑
พระมหากษัตริย์และประชาชน
หมวด ๒๑
พระมหากษัตริย์
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่
เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ใน
พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่
อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

ไม่มีการแก้ไข

๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๓ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้
องคมนตรีพ้นจากตาแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจาก
ตาแหน่ง
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๔ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือ
เงินเดือนประจา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือ
สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่
ในพรรคการเมืองใด ๆ

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๔ องคมนตรีตอ้ งไม่เป็ นสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร
สมำชิกวุฒสิ ภำ กรรมกำรกำรเลือกตัง้ ผูต้ รวจกำรแผ่นดินของ
รัฐสภา กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
ตุลำกำรศำลปกครอง กรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ข้ำรำชกำรซึง่ มีตำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจำ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ เจ้ำหน้ำทีอ่ ่นื ของรัฐ หรือ
สมำชิกหรือเจ้ำหน้ำทีข่ องพรรคกำรเมือง และต้องไม่แสดงกำรฝั กใฝ่
ในพรรคกำรเมืองใด ๆ
ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๔ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง
กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
และพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือ
เงินเดือนประจา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือ
สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่
ในพรรคการเมืองหรือกลุม่ การเมืองใด ๆ
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๖ องคมนตรีพ้นจากตาแหน่งเมื่อตาย ลาออก
หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตาแหน่ง

๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๗ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์
และสมุหราชองครักษ์พ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราช
อัธยาศัย
มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็
ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผูห้ นึ่งเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
และให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มไิ ด้ทรงแต่งตั้ง
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่
พระมหากษัตริยไ์ ม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
เพราะยังไม่ทรงบรรลุนติ ิภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรี
เสนอชื่อผู้ใดผูห้ นึ่งซึ่งสมควรดารงตาแหน่งผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทน
ราษฎรถูกยุบ ให้วุฒสิ ภาทาหน้าทีร่ ัฐสภาในการให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่ไม่มีผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์
ตามที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให้ประธาน
องคมนตรีเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไป
พลางก่อน
ในกรณีที่ผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
ประธานองคมนตรีทาหน้าที่ผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ
ชั่วคราวไปพลางก่อน

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็
ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผูห้ นึ่งเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
และให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างที่ประธานองคมนตรีทา
หน้าที่ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมไิ ด้ ใน
กรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่
ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
มาตรา ๒๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้อง
ปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทน
ราษฎรถูกยุบ ให้วุฒสิ ภาทาหน้าทีร่ ัฐสภาตามมาตรานี้
มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติให้
เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติ
วงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอานาจของพระมหา
กษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดาริประการใด ให้คณะองคมนตรี
จัดทาร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิม่ เติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบ
และทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีดาเนินการ
แจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติให้
เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติ
วงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอานาจของพระมหา
กษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดาริประการใด ให้คณะองคมนตรี
จัดทาร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิม่ เติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อทรง
เห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรี
ดาเนินการแจ้งประธานรัฐสภาเพือ่ ให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภา

๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ไม่มีการแก้ไข

ทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็น
กฎหมายได้
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทนราษฎร
ถูกยุบ ให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎร
ถูกยุบ ให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่
พระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้วให้
คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภา
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์
พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สบื ไป แล้วให้
ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหา
กษัตริย์มไิ ด้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะ
องคมนตรีเสนอพระนามผูส้ ืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๒ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ใน
การนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผสู้ ืบราชสันตติวงศ์ขึ้น
ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ ืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศ
ให้ประชาชนทราบ
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎร
ถูกยุบ ให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือ
ให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง
มาตรา ๒๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระ
รัชทายาทหรือองค์ผสู้ ืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหา
กษัตริย์ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สาเร็จราชการ
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แทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์
ว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตาม
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรี
เป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์
พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์
ในกรณีที่ผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้
และเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทาหน้าที่ผสู้ าเร็จ
ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือทาหน้าที่ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐ วรรค
สามมาใช้บังคับ
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรี
จะต้องปฏิบัตหิ น้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือ
มาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรี
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔
วรรคสาม แล้วแต่กรณี
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หน้าที่ของชนชาวไทย

มาตรา ๖๖ บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๗ บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัตติ ามกฎหมาย
มาตรา ๖๘ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สทิ ธิเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทาให้ไม่
อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอานวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
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มาตรา ๖๖๗๐ บุคคลมีหน้ำทีพ่ ทิ กั ษ์รกั ษำไว้ซง่ึ ชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็ นประมุขตำมรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๗๗๑ บุคคลมีหน้ำทีป่ ้ องกันประเทศ รักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
มาตรา ๖๘๗๒ บุคคลมีหน้ำทีไ่ ปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
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หมวด ๒
ประชาชน
หมวด ๔ส่วนที่ ๑
ความเป็นพลเมืองและหน้าทีข่ องชนชาวไทยพลเมือง
มาตรา ๒๖ ประชาชนชาวไทยย่อมมีฐานะเป็นพลเมือง
พลเมืองต้องเคารพและปฏิบัตติ ามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น เคารพหลักความเสมอภาค ยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรม มีค่านิยมที่ดี มีวินัย ตระหนักในหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม รู้รักสามัคคี มีความเพียร
และพึ่งตนเอง
พลเมืองต้องไม่กระทาการที่ทาให้เกิดความเกลียดชังกัน
ระหว่างคนในชาติหรือศาสนา หรือไม่ยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน
รัฐมีหน้าที่ต้องปลูกฝังให้พลเมืองยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีค่านิยมประชาธิปไตย
ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาอบรมในทุกระดับ ทุกประเภท และทุก
กลุ่มอายุ เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตามมาตรานี้
มาตรา ๗๐๒๗ บุคคลมีหน้าที่พทิ ักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้พลเมืองมี
หน้าทีด่ ังต่อไปนี้
(๑) ปกป้องและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
(๒) ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
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บุคคลซึง่ ไปใช้สทิ ธิหรือไม่ไปเลือกตั้งใช้สทิ ธิโดยไม่แจ้งเหตุ
มาตรา ๖๙ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร
เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และ อันสมควรทีท่ ำให้ไม่อำจไปเลือกตั้งใช้สทิ ธิได้ ย่อมได้รบั สิทธิหรือ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
เสียสิทธิตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กำรแจ้งเหตุทท่ี ำให้ไม่อำจไปเลือกตัง้ และกำรอำนวยควำม
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(๓) เสียภาษีอากรโดยสุจริต
(๔) ใช้สิทธิทางการเมืองโดยสุจริตและมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม
(๕) ช่วยเหลือราชการ ช่วยเหลือในการป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัย
พิบัติสาธารณะ รับการศึกษาอบรม ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพโดย
สะดวกในกำรไปเลือกตัง้ ให้เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
สุจริต ปกป้อง พิทักษ์ อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม จารีต
มาตรา ๖๙๗๓ บุคคลมีหน้ำทีป่ ้องกันประเทศ รับรำชกำร
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
ทหำร ช่วยเหลือในกำรป้ องกันและบรรเทำภัยพิบตั สิ ำธำรณะ เสียภำษี สงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อำกร ช่วยเหลือรำชกำร รับกำรศึกษำอบรม พิทกั ษ์ ปกป้ อง และสืบ
มาตรา ๗๑ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษา
สำนศิลปวัฒนธรรมของชำติและภูมปิ ั ญญำท้องถิน่ และอนุ รกั ษ์
ผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
มาตรา ๗๒ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอัน
สมควรที่ทาให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแจ้งเหตุทที่ าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอานวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๗๓ บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือใน
การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัตสิ าธารณะ เสียภาษีอากร
ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘ พลเมืองซึ่งเข้าไปทาหน้าที่ในสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ สมัชชาพลเมือง องค์กรตรวจสอบภาคประชาชน และ
องค์กรอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้เพื่อให้บุคคลทาหน้าที่พลเมือง
ย่อมปฏิบัตหิ น้าที่ซึ่งมีเกียรติอย่างเข้มแข็ง โดยปราศจากอคติและ

๑๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ด้วยความเสียสละ และให้ได้รับค่าใช้จ่ายบางประการที่จาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

มาตรา ๒๖ การใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้อง
คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รฐั ธรรมนูญนี้รับรองไว้โดย
ชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย
และการตีความกฎหมายทั้งปวง

ไม่มีการแก้ไข
ส่วนที่ ๑
บททัวไป
่
ไม่มกี ำรแก้ไข

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภำพทีร่ ฐั ธรรมนูญนี้รบั รองไว้โดย
ชัดแจ้ง โดยปริยำยหรือโดยคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ย่อม
ได้รบั ควำมคุม้ ครองและผูกพันรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี ศำล และ
รวมทัง้ องค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญ และหน่วยงำนของรัฐโดยตรงใน
กำรตรำกฎหมำย กำรใช้บงั คับกฎหมำยและกำรตีควำมกฎหมำย
ทัง้ ปวง

หมวด ๓ส่วนที่ ๒
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยบุคคล
ส่วนที่ตอนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๒๗๒๙ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนีร้ ับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ
หน่วยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย
และการตีความกฎหมายทั้งปวง
การใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๖ การใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร
ต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพ ตาม
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐ สิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้
ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐและหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการให้
สัมฤทธิ์ผล แต่การดาเนินการดังกล่าว ให้รัฐดาเนินการเพิม่ ขึ้นตาม
ความสามารถทางการคลังของรัฐ

๑๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ส่วนที่ ๑๓
สิทธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ
มาตรา ๖๓ บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
มาตรา ๖๓๖๘ บุคคลจะใช้สทิ ธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น เพื่อล้มล้ำงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครอง
ทรงเป็ นประมุขตำมรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มำซึง่ อำนำจในกำร
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ปกครองประเทศโดยวิธกี ำรซึง่ มิได้เป็ นไปตำมวิถที ำงทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
มิได้
รัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทาการตามวรรค
ในกรณีทบ่ี ุคคลหรือพรรคกำรเมืองใดกระทำกำรตำมวรรค
หนึ่ง ผู้รู้เห็นการกระทาดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง หนึ่ง ผูร้ ู้เห็นทรำบกำรกระทำดังกล่ำวย่อมมีสทิ ธิเสนอเรื่องให้อยั กำร
สูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืน่ คำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญ
การให้เลิกการกระทาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการ
วินิจฉัยสังกำรให้
่
เลิกกำรกระทำดังกล่ำว แต่ทงั ้ นี้ ไม่กระทบ
ดาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทาการดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้พรรคการเมืองใด กระเทือนกำรดำเนินคดีอำญำต่อผูก้ ระทำกำรดังกล่ำว
เลิกกระทาการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรค
ในกรณีทศ่ี ำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสังกำรให้
่
พรรคกำรเมืองใด
การเมืองดังกล่าวได้
เลิกกระทำกำรตำมวรรคสอง ศำลรัฐธรรมนูญอำจสังยุ
่ บพรรค
กำรเมืองดังกล่ำวได้
ในกรณีทศ่ี ำลรัฐธรรมนูญมีคำสังยุ
่ บพรรคกำรเมืองตำมวรรค
สำม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้ำพรรคกำรเมืองและ
กรรมกำรบริหำรของพรรคกำรเมืองทีถ่ ูกยุบในขณะทีก่ ระทำควำมผิด
ตำมวรรคหนึ่งเป็ นระยะเวลำห้ำปี นบั แต่วนั ทีศ่ ำลรัฐธรรมนูญมีคำสัง่
ดังกล่ำว

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ส่วนที่ ๑๓
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘๓๑ บุคคลจะใช้สิทธิและหรือเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเพื่อในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางทีบ่ ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองกลุ่มบุคคลใดกระทาการ
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบพบเห็นการกระทาดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอ
เรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคาร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดได้ ในการนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจสั่ง
การให้เลิกการกระทาดังกล่าวและสั่งการอื่นได้ ทั้งนี้ ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณา
คดีของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านีไ้ ม่
กระทบกระเทือนการดาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทาการดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมือง
ใดเลิกกระทาการตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรค
การเมืองดังกล่าวได้
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งยุบพรรคการเมืองตาม
วรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทา
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันทีศ่ าล
รัฐธรรมนูญมีคาสั่งดังกล่าว

๑๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้
สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้ำงศักดิศรี
์ ควำมเป็ นมนุษย์หรือใช้
สิทธิและเสรีภำพของตนได้เท่ำทีไ่ ม่ละเมิดสิทธิและเสรีภำพของ
บุคคลอื่น ไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี
ของประชำชน
บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพทีร่ ฐั ธรรมนูญนี้รบั รอง
ไว้ สำมำรถยกบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สทิ ธิทำงศำลหรือ
ยกขึน้ เป็ นข้อต่อสูค้ ดีในศำลได้
บุคคลย่อมสำมำรถใช้สทิ ธิทำงศำลเพื่อบังคับให้รฐั ต้องปฏิบตั ิ
ตำมบทบัญญัตใิ นหมวดนี้ได้โดยตรง หำกกำรใช้สทิ ธิและเสรีภำพใน
เรื่องใดมีกฎหมำยบัญญัตริ ำยละเอียดแห่งกำรใช้สทิ ธิและเสรีภำพ
ตำมทีร่ ฐั ธรรมนูญนี้รบั รองไว้แล้ว ให้กำรใช้สทิ ธิและเสรีภำพในเรื่องนัน้
เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั กำรส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ
จำกรัฐ ในกำรใช้สทิ ธิตำมควำมในหมวดนี้

มาตรา ๒๘๓๒ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ
ย่อมมีเสรีภาพที่จะกระทาการใด และย่อมใช้สิทธิและเสรีภาพของ
ตนได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึน้
เป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง หากในกรณีทกี่ ารใช้สิทธิและ
หรือเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัตริ ายละเอียดแห่งการใช้สิทธิ
และหรือเสรีภาพตามทีร่ ัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและ
หรือเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่หากเป็น
กรณีที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองสิทธิหรือเสรีภาพให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายดังกล่าว บุคคลก็ย่อมสามารถใช้
สิทธิทางศาลได้โดยตรง
การตรากฎหมายเพื่อกาหนดการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลตามวรรคสาม จะกระทบต่อขอบเขตแห่งสิทธิหรือเสรีภาพ
หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเกินสมควรตามหลัก
ความได้สัดส่วน มิได้
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
ช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี้
รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ส่งเสริม และช่วยเหลือให้การใช้สิทธิ
และเสรีภาพเป็นไปอย่างเหมาะสม
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๙ การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่ การที่รัฐธรรมนูญนี้กาหนดไว้
และเท่าที่จาเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่ง
สิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
การเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการ
ตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นามาใช้บังคับกับกฎ
หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๒๙ กำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอำศัยอำนำจตำม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อกำรทีร่ ฐั ธรรมนูญนี้กำหนดไว้
และเท่ำทีจ่ ำเป็ นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสำระสำคัญแห่ง
สิทธิและเสรีภำพนัน้ มิได้
กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นกำรทัวไป
่ และไม่
มุ่งหมำยให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็ นกำรเจำะจง ทัง้ ต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำนำจใน
กำรตรำกฎหมำยนัน้ ด้วย
บทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมำใช้บงั คับกับกฎ
หรือข้อบังคับทีอ่ อกโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย
ด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ควำมเสมอภำค

มาตรา ๒๙๓๓ การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ การที่รัฐธรรมนูญนี้กาหนดไว้
และเท่าที่จาเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้น มิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจใน
การตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นามาใช้บังคับกับกฎที่
ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

ส่วนที่ ๒
ความเสมอภาค
ตอนที่ ๒
สิทธิมนุษยชน
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำยและได้รบั ควำม
มาตรา ๓๐๓๔ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
คุม้ ครองตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน
ชำยและหญิงมีสทิ ธิเท่ำเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
กำรเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพรำะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพ
แตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความ
ควำมแตกต่ำงในเรื่องถิน่ กำเนิด เชือ้ ชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำม
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
พิการ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
พิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทามิได้ เศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือ
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มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
จะกระทำมิได้
มำตรกำรทีร่ ฐั กำหนดขึน้ เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สำมำรถใช้สทิ ธิและเสรีภำพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถอื เป็ น
กำรเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมตำมวรรคสำม
มาตรา ๖๔ บุคคลผู้เป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
มาตรา ๖๔๓๑ บุคคลผูเ้ ป็ นทหำร ตำรวจ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่
อื่นของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การ อื่นของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงำนหรือลูกจ้ำงขององค์การ
ของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป องค์กรของรัฐ ย่อมมีสทิ ธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับ
เว้นแต่ที่จากัดในกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
บุคคลทัวไป
่ เว้นแต่ทจ่ี ำกัดในกฎหมำยหรือกฎ หรือข้อบังคับทีอ่ อก
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง
โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ
กำรเมือง สมรรถภำพ วินยั หรือจรรยาบรรณจริยธรรม
ส่วนที่ ๓
สิทธิและเสรีภำพส่วนบุคคล
มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
มาตรา ๓๑๓๒ บุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรีภำพในชีวติ และ
ร่างกาย
ร่ำงกำย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย
กำรทรมำน ทำรุณกรรม หรือกำรลงโทษด้วยวิธกี ำรโหดร้ำย
หรือไร้มนุษยธรรม จะกระทามิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่ หรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่กำรลงโทษประหารชีวิตตำม
กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้
คำพิพำกษำของศำลหรือตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัตไิ ม่ถอื ว่ำเป็ นกำร
มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
ลงโทษด้วยวิธกี ำรโหดร้ำยหรือไร้มนุษยธรรมตำมควำมในวรรคนี้
การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทาใดอัน
กำรจับและกำรคุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทาใด
กระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อันกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งมีคำสังหรื
่ อหมำยของศำลหรือ
มีเหตุอย่ำงอื่นตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะ
กระทามิได้
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่
ถือเป็นการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๓๑๓๕ บุคคลผูซ้ ึ่งเป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงาน
หรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จากัดไว้ในกฎหมาย
หรือกฎที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
ส่วนที่ ๓
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
มาตรา ๓๒๓๖ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย
หรือไร้มนุษยธรรม จะกระทามิได้ แต่การลงโทษตามคาพิพากษา
ของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วย
วิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่ง
หรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทาใดอันกระทบต่อสิทธิหรือ
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

๑๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๓๒ บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้
กระทาการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานั้นบัญญัตเิ ป็น
ความผิดและกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนัก
กว่าโทษที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้
มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา
หรือจาเลยไม่มีความผิด
ก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทา
ความผิด จะปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

กำรค้นตัวบุคคลหรือกำรกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภำพตำมวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่มเี หตุตำมทีก่ ฎหมำย
บัญญัติ
ในกรณีทม่ี กี ำรกระทำซึง่ กระทบต่อสิทธิและเสรีภำพตำมวรรค
หนึ่ง ผูเ้ สียหำย พนักงำนอัยกำร หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของ
ผูเ้ สียหำย มีสทิ ธิรอ้ งต่อศำลเพื่อให้สงระงั
ั ่ บหรือเพิกถอนกำรกระทำ
เช่นว่ำนัน้ รวมทัง้ จะกำหนดวิธกี ำรตำมสมควรหรือกำรเยียวยำ
ควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๔
สิทธิในกระบวนกำรยุตธิ รรม

ในกรณีที่มกี ารกระทาซึง่ กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตาม
วรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิรอ้ งต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือ
เพิกถอนการกระทาเช่นว่านั้น รวมทัง้ จะกาหนดวิธีการตาม
สมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

มาตรา ๓๒๓๙ บุคคลจะไม่ตอ้ งรับโทษอำญำ เว้นแต่จะได้
กระทำกำรอันกฎหมำยทีใ่ ช้อยู่ในเวลำทีก่ ระทำนัน้ บัญญัตเิ ป็ น
ควำมผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษทีจ่ ะลงแก่บุคคลนัน้ จะหนัก
กว่ำโทษทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลำทีก่ ระทำควำมผิด
มิได้
ในคดีอำญำ ต้องสันนิษฐำนไว้กอ่ นว่ำผูต้ อ้ งหำหรือจำเลยไม่
มีควำมผิด
ก่อนมีคำพิพำกษำอันถึงทีส่ ดุ แสดงว่ำบุคคลใดได้กระทำ
ควำมผิด จะปฏิบตั ติ ่อบุคคลนัน้ เสมือนเป็ นผูก้ ระทำควำมผิดมิได้
มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา
หรือจาเลยไม่มีความผิด
ก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทา
ความผิด จะปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้

มาตรา ๓๙๓๗ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทา
การอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานั้นบัญญัติเป็นความผิดและ
กาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
กาหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้
ในคดีอาญา ต้องให้สันนิษฐานไว้กอ่ นว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มี
ความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทา
ความผิด จะปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิด มิได้
ก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทา
ความผิด จะปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้
บุคคลย่อมได้รับความคุม้ ครองมิให้ถูกบังคับให้ให้ถ้อยคาซึ่ง
อาจทาให้ตนเองต้องรับผิดทางอาญา

ส่วนที่ ๔
สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม

๑๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ
มาตรา ๓๔๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ชื่อเสียง หรือตลอดจนควำมเป็ นอยู่สว่ นตัว ย่อมได้รบั ควำมคุม้ ครอง
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่า
กำรกล่ำวหรือไขข่ำวแพร่หลำยซึง่ ข้อควำมหรือภำพไม่ว่ำด้วย
ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิ
วิธใี ดไปยังสำธำรณชน อันเป็ นกำรละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของ
ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยูส่ ่วนตัว
บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือควำมเป็ นอยู่สว่ นตัว จะ
จะกระทามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
กระทำมิได้ เว้นแต่กรณีทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนสำธำรณะ
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ควำมคุม้ ครองจำกกำรแสวงประโยชน์
โดยมิชอบจำกข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน ทัง้ นี้ ตำมทีก่ ฎหมำย
บัญญัติ

มาตรา ๓๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
มาตรา ๓๕๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในเคหสถำน
บุคคลย่อมได้รับความคุม้ ครองในการที่จะอยู่อาศัยและ
บุคคลย่อมได้รบั ควำมคุม้ ครองในกำรทีจ่ ะอยู่อำศัยและ
ครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดย
ครอบครองเคหสถำนโดยปกติสขุ การเข้าไปในเคหสถานโดย
ปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้น
ปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้น
เคหสถานจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง เคหสถาน จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
กฎหมาย
แห่งกฎหมาย
กำรเข้ำไปในเคหสถำนโดยปรำศจำกควำมยินยอมของผู้
ครอบครอง หรือกำรตรวจค้นเคหสถำนหรือในทีร่ โหฐำน จะกระทำมิได้
เว้นแต่มคี ำสังหรื
่ อหมำยของศำล หรือมีเหตุอย่ำงอื่นตำมทีก่ ฎหมำย
บัญญัติ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๓๕๓๘ สิทธิของบุคคลในการสมรสและในครอบครัว
เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่า
ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิ
ของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนความเป็นอยูส่ ่วนตัวของบุคคล ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
การจากัดสิทธิดังกล่าวจะกระทามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาประโยชน์ต่อ
สาธารณะหรือในกรณีทเี่ ป็นบุคคลสาธารณะ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์
โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ การแสวงประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ผ่านระบบต่าง ๆ จะกระทาได้เฉพาะเพียงเท่าที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๓๓๙ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน และย่อม
ได้รับความคุ้มครองในการอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดย
ปกติสุข
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้
ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทา
มิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ

๑๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๗๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรสือ่ สำรถึงกันโดย
ทำงทีช่ อบด้วยกฎหมำย
กำรตรวจ กำรกัก หรือกำรเปิ ดเผยสิง่ สือ่ สำรทีบ่ ุคคลมีตดิ ต่อ
ถึงกัน รวมทัง้ กำรกระทำด้วยประกำรอื่นใดเพื่อให้ล่วงรูถ้ งึ ข้อควำม
ในสิง่ สือ่ สำรทัง้ หลำยทีบ่ ุคคลมีตดิ ต่อถึงกัน จะกระทำมิได้ เว้นแต่
โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อรักษำ
ควำมมันคงของรั
่
ฐ หรือเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชำชน
มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา
มาตรา ๓๘๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภำพบริบรู ณ์ในกำรถือ
นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพใน ศำสนำ นิกำยของศำสนำ หรือลัทธินิยมในทำงศำสนำ และย่อมมี
การปฏิบัตติ ามศาสนบัญญัตหิ รือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ
เสรีภำพในกำรปฏิบตั ติ ำมศำสนธรรม ศำสนบัญญัติ หรือปฏิบตั ิ
ของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัด พิธกี รรมตำมควำมเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อหน้ำทีข่ อง
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
พลเมืองและไม่เป็ นกำรขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ในการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รบั
ความคุ้มครองมิให้รัฐกระทาการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย ของประชำชน
ในกำรใช้เสรีภำพดังกล่าวตำมวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รบั
ประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา
ควำมคุม้ ครองมิให้รฐั กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรรอนสิทธิหรือเสีย
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบตั ิตามศาสนบัญญัตหิ รือปฏิบตั ิ
ประโยชน์อนั ควรมีควรได้ เพรำะเหตุทถ่ี อื ศำสนำ นิกำยของศำสนำ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น
ลัทธินิยมในทำงศำสนำ หรือปฏิบตั ติ ำมศำสนธรรม ศำสนบัญญัติ
หรือปฏิบตั พิ ธิ กี รรมตำมควำมเชื่อถือ แตกต่ำงจำกบุคคลอื่น
มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดย
ทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีตดิ ต่อ
ถึงกัน รวมทั้งการกระทาด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความ
ในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน

ส่วนที่ ๗
เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของบุคคลและสือ่ มวลชน

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๓๖๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดย
ทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีตดิ ต่อ
ถึงกัน รวมทั้งการกระทาด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความใน
สิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
มาตรา ๓๗๔๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือ
ศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมี
เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของ
พลเมืองและไม่ขดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครองมิให้รัฐกระทาการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย
ประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบตั ิตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น

ส่วนที่ ๗
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

๑๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๓๙ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดย
วิธีอื่น
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคง
ของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้
การให้นาข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไป
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน์ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศ
อยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระทาโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรค
สอง
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอื่นต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทามิได้

มาตรา ๓๙๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรแสดงควำม
คิดเห็น กำรพูด กำรเขียน กำรพิมพ์ กำรโฆษณำ และกำรสือ่
ควำมหมำยโดยวิธอี ่นื
กำรจำกัดเสรีภำพตำมวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดย
อำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อรักษำควำม
มันคงของรั
่
ฐ เพื่อคุม้ ครองสิทธิ เสรีภำพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือควำมเป็ นอยู่สว่ นตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษำควำม
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเพื่อป้ องกันหรือ
ระงับควำมเสือ่ มทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน
กำรสังปิ
่ ดโรงกิจกำรหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์สอ่ื มวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภำพตำม
มำตรำนี้ จะกระทำมิได้
กำรห้ำมหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอื่นเสนอข่ำวสำรหรือ
แสดงควำมคิดเห็นทัง้ หมดหรือบำงส่วน หรือกำรแทรกแซงด้วย
วิธกี ำรใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภำพตำมมำตรำนี้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่
โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยซึง่ ได้ตรำขึน้ ตำม
วรรคสอง
กำรให้นำข่ำวหรือบทควำมไปให้เจ้ำหน้ำทีต่ รวจก่อนนำไป
โฆษณำในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์
สือ่ มวลชนอื่น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่ำงเวลำทีป่ ระเทศ
อยู่ในภำวะการสงครำมหรือการรบ แต่ทงั ้ นี้จะต้องกระทำโดยอำศัย
อำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยซึง่ ได้ตรำขึน้ ตำมความในวรรคสอง
เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอื่นต้องเป็ น
บุคคลสัญชำติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๕๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นของตนโดยการพูด การเขียน
การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูล
ส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยูส่ ่วนตัวของบุคคลอื่น
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน
การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อ
ลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้
การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วย
วิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้น
ตามวรรคสอง
การให้นาข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไป
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะ
กระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้จะต้อง
กระทาโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้น
ตามวรรคสอง
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย

๑๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

กำรให้เงินหรือทรัพย์สนิ อย่างอืน่ เพื่ออุดหนุนกิจกำร
หนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้
ส่วนที่ ๕
สิทธิในทรัพย์สนิ
มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความ
มาตรา ๔๘๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สนิ ย่อมได้รบั ควำม
คุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไป คุม้ ครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและกำรจำกัดสิทธิเช่นว่ำนี้ย่อมเป็ นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการ
กำรสืบมรดกย่อมได้รบั ควำมคุม้ ครอง สิทธิของบุคคลในกำร
สืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สืบมรดกย่อมเป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทามิได้ เว้นแต่
มาตรา ๔๙๔๒ กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้น
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็น
แต่โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะกิจกำรของรัฐ
สาธารณูปโภค การอันจาเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่ง
เพื่อกำรอันเป็ นสำธำรณูปโภค กำรอันจำเป็ นในกำรป้ องกันประเทศ กำร
ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน ได้มำซึง่ ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรผังเมือง กำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็น
สิง่ แวดล้อม กำรพัฒนำกำรเกษตรหรือกำรอุตสำหกรรม กำรปฏิรปู ทีด่ นิ
ธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความ กำรอนุรกั ษ์โบรำณสถำนและแหล่งทำงประวัตศิ ำสตร์ หรือเพื่อประโยชน์
เสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
สำธำรณะอย่ำงอื่น และต้องชดใช้คำ่ ทดแทนทีเ่ ป็ นธรรมภำยในเวลำอัน
การกาหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดให้อย่าง
ควรแก่เจ้ำของตลอดจนผูท้ รงสิทธิบรรดำทีไ่ ด้รบั ควำมเสียหำยในจำกกำร
เป็นธรรมโดยคานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพ
เวนคืนนัน้ ทัง้ นี้ ตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน
กำรกำหนดค่ำทดแทนตำมวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้อย่ำงเป็ น
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวตั ถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนและกาหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้า ธรรมโดยคำนึงถึงรำคำทีซ่ อ้ื ขำยกันตำมปกติในท้องตลำด กำรได้มำ
มิได้ใช้เพื่อการนัน้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว ต้องคืนให้เจ้าของ สภำพและทีต่ งั ้ ของอสังหำริมทรัพย์ และควำมเสียหำยของผูถ้ ูกเวนคืน
และประโยชน์ทร่ี ฐั และผูถ้ ูกเวนคืนได้รบั จำกกำรใช้สอยอสังหำริมทรัพย์
เดิมหรือทายาท
ทีถ่ ูกเวนคืน
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ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือ
พิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทามิได้
ส่วนที่ ๕
สิทธิในทรัพย์สิน
มาตรา ๔๑๔๓ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความ
คุ้มครอง แต่การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต้องคานึงถึงประโยชน์
สาธารณะด้วย ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านีน้ ั้นย่อม
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการ
สืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกิจการของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดทาบริการสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น โดยในกฎหมายนั้นต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน
และกาหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง
รวมทั้งต้องมีการชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่
เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการ
เวนคืนนั้น และในการกาหนดค่าทดแทนต้องคานึงถึงราคาที่ซื้อขาย
กันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์
ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืน
ได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและส่วนที่เหลือจาก
การถูกเวนคืน ในกรณีที่มไิ ด้ใช้เพือ่ การนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
ต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐ
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กฎหมำยเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ตอ้ งระบุวตั ถุประสงค์แห่งกำร
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรค
สาม และการเรียกคืนค่าทดแทนทีช่ ดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย เวนคืนและกำหนดระยะเวลำกำรเข้ำใช้อสังหำริมทรัพย์ไว้ให้ชดั แจ้ง ถ้ำ
บัญญัติ
มิได้ใช้เพื่อกำรนัน้ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดังกล่ำว ต้องคืนให้เจ้ำของ
เดิมหรือทำยำท
กำรคืนอสังหำริมทรัพย์ให้เจ้ำของเดิมหรือทำยำทตำมวรรค
สำม และกำรเรียกคืนค่ำทดแทนทีช่ ดใช้ไป ให้เป็ นไปตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ
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เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจาเป็นในการป้องกันประเทศ
การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การ
ปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัตศิ าสตร์ หรือ
เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม
ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผูท้ รงสิทธิบรรดาที่ได้รบั ความ
เสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกาหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกาหนดให้อย่างเป็น
ธรรมโดยคานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา
สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน
และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอย
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งระบุวตั ถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนและกาหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง
ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว ต้องคืนให้
เจ้าของเดิมหรือทายาท
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตาม
วรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนทีช่ ดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๓๗ ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะ
มาตรา ๔๐๔๔ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
มาตรา ๒๓๗๔๐ ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด
กระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระทา
จะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระทา ดังต่อไปนี้
ความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมาย
(๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก
ความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มหี มาย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผู้ถกู จับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา รวดเร็ว และทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
และรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาสแจ้ง
และรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาส
ให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก และผู้ถูกจับซึ่ง
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ยังถูกควบคุมอยู่ ต้องถูกนาตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่
เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนาตัวไปถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาล
พิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมายหรือไม่ เว้นแต่มีเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ
(๑) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทาความผิด
อาญาร้ายแรงที่มีอัตราโทษตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ หรือ
(๒) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทาความผิด
อาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นนั้ จะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ด้วย
มาตรา ๒๓๘ ในคดีอาญา การค้นในที่รโหฐานจะกระทา
มิได้ เว้นแต่จะมีคาสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่
ต้องมีคาสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๓๙ คาขอประกันผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา
ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและจะเรียกหลักประกันจนเกิน
ควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่
บัญญัตไิ ว้โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผตู้ ้องหาหรือ
จาเลยทราบโดยเร็ว
สิทธิที่จะอุทธรณ์คดั ค้านการไม่ให้ประกัน ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลผู้ถูกควบคุม คุมขัง หรือจาคุก ย่อมมีสิทธิพบและ
ปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับการเยี่ยมตาม
สมควร
มาตรา ๒๔๐ ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญา
หรือในกรณีอื่นใด ผู้ถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใด
เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง มีสิทธิร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอานาจ

แจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก และผู้ถูก
จับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่ ต้องถูกนาตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ผถู้ ูกจับถูกนาตัวไปถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน
เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมายหรือไม่
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ
(๑) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นนั้ น่าจะได้กระทาความผิด
อาญาร้ายแรงที่มีอตั ราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ
(๒) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นนั้ น่าจะได้กระทาความผิด
อาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผูน้ ั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ด้วย
บุคคลย่อมมีสทิ ธิในกระบวนกำรยุตธิ รรม ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิเข้ำถึงกระบวนกำรยุตธิ รรมได้โดยง่ำย สะดวก
รวดเร็ว และทัวถึ
่ ง
(๒) สิทธิพน้ื ฐำนในกระบวนพิจำรณำ ซึง่ อย่ำงน้อยต้องมี
หลักประกันขัน้ พืน้ ฐำนเรื่องกำรได้รบั กำรพิจำรณำโดยเปิ ดเผย กำรได้
รับทรำบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสำรอย่ำงเพียงพอ กำรเสนอ
ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยำนหลักฐำนของตน กำรคัดค้ำนผู้
พิพำกษำหรือตุลำกำร กำรได้รบั กำรพิจำรณำโดยผูพ้ พิ ำกษำหรือ
ตุลำกำรทีน่ งพิ
ั ่ จำรณำคดีครบองค์คณะ และกำรได้รบั ทรำบเหตุผล
ประกอบคำวินิจฉัย คำพิพำกษำ หรือคำสัง่
(๓) บุคคลย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะให้คดีของตนได้รบั กำรพิจำรณำ
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเป็ นธรรม

(๒) สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานที่ชัดเจน
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ย่อมมีสทิ ธิได้รับความคุ้มครองในการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
(๒๓) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
หลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การ
ได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารโอกาสในการต่อสู้คดีอย่าง
เพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน
การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รบั การพิจารณาโดยผู้พิพากษา
หรือตุลาการที่ซึ่งนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบ
เหตุผลประกอบคาวินิจฉัยคัดหรือทาสาเนาคาพิพากษา คาวินิจฉัย
หรือคาสั่งอันเป็นการชี้ขาดคดี
(๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณา
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
(๔) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จาเลย คู่กรณี ผู้มสี ่วนได้เสีย
และพยานในคดี ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ หรือสถานะใด ย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบตั ิที่เหมาะสมในการ
ดาเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้ สิทธิในการได้รับการ
สอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคาเป็น
ปฏิปักษ์ตอ่ ตนเอง
(๕) ในคดีอาญา ผูเ้ สียหาย ผูต้ ้องหา จาเลย และพยานใน
คดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือที่จาเป็นและ
เหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่
จาเป็น ให้เป็นไปได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม

๒๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

พิจารณาคดีอาญาว่าการคุมขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีคา
ร้องเช่นว่านี้ ให้ศาลดาเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าเห็นว่า
คาร้องนั้นมีมูล ศาลมีอานาจสั่งผูค้ มุ ขังให้นาตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดย
พลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นทีพ่ อใจของศาลไม่ได้ว่าการคุมขัง
เป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที
มาตรา ๒๔๑ ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจาเลยย่อมมีสิทธิ
ได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง
และเป็นธรรม
ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตน
ไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้
ผู้เสียหายหรือจาเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิตรวจหรือคัด
สาเนาคาให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบ
คาให้การของตน เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว
ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิขอทราบสรุป
พยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๒ ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ในกรณีทผี่ ู้ถูกควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหา
ทนายความได้ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาทนายความให้
โดยเร็ว
ในคดีแพ่ง บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๔) ผูเ้ สียหำย ผูต้ อ้ งหำ โจทก์ จำเลย คู่กรณี ผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือ
พยำนในคดี มีสทิ ธิได้รบั กำรปฏิบตั ทิ เ่ี หมำะสมในกำรดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรยุตธิ รรม รวมทัง้ สิทธิในกำรได้รบั กำรสอบสวนอย่ำงถูกต้อง
รวดเร็ว เป็ นธรรม และกำรไม่ให้ถอ้ ยคำเป็ นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
(๕) ผูเ้ สียหำย ผูต้ อ้ งหำ จำเลย และพยำนในคดีอำญำ มีสทิ ธิ
ได้รบั ควำมคุม้ ครอง และควำมช่วยเหลือทีจ่ ำเป็ นและเหมำะสมจำก
รัฐ ส่วนค่ำตอบแทน ค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ น ให้เป็ นไป
ตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
(๖) เด็ก เยำวชน สตรี ผูส้ งู อำยุ หรือผูพ้ กิ ำรหรือทุพพลภำพ
ย่อมมีสทิ ธิได้รบั ควำมคุม้ ครองในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำคดี
อย่ำงเหมำะสม และย่อมมีสทิ ธิได้รบั กำรปฏิบตั ทิ เ่ี หมำะสมในคดีท่ี
เกีย่ วกับควำมรุนแรงทำงเพศ
(๗) ในคดีอำญำ ผูต้ อ้ งหำหรือจำเลยมีสทิ ธิได้รบั กำรสอบสวน
หรือกำรพิจำรณำคดีทถ่ี กู ต้อง รวดเร็ว และเป็ นธรรม โอกำสในกำรต่อสู้
คดีอย่ำงเพียงพอ กำรตรวจสอบหรือได้รบั ทรำบพยำนหลักฐำนตำม
สมควร กำรได้รบั ควำมช่วยเหลือในทำงคดีจำกทนำยควำม และกำรได้รบั
กำรปล่อยตัวชัวครำว
่
(๘) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสทิ ธิได้รบั ควำมช่วยเหลือทำง
กฎหมำยอย่ำงเหมำะสมจำกรัฐ
มาตรา ๒๓๘ ในคดีอาญา การค้นในที่รโหฐานจะกระทา
มิได้ เว้นแต่จะมีคาสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่
ต้องมีคาสั่งหรือหมายของศาล ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

และมีมาตรฐานที่ชัดเจน ผูต้ ้องหาและจาเลยมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือทางคดีจากทนายความซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
การได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักเว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และรับทราบเหตุผลประกอบการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการ
(๖) ได้รับการเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้
(๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดาเนินกระบวน
พิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
(๗) ในคดีอาญา ผูต้ ้องหาหรือจาเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดีที่ถกู ต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้
คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตาม
สมควร การได้รบั ความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการ
ได้รับการปล่อยตัวชัว่ คราว
(๘) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รบั ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ

๒๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๔๓ บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองอันอาจทาให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา
ถ้อยคาของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคามั่นสัญญา ขู่เข็ญ
หลอกลวง ถูกทรมาน ใช้กาลังบังคับ หรือกระทาโดยมิชอบประการ
ใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
มาตรา ๒๔๔ บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครอง การปฏิบัติทเี่ หมาะสม และค่าตอบแทนที่จาเป็นและ
สมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๕ บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จาเป็นและ
สมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลใดได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือแก่ร่างกายหรือ
จิตใจเนื่องจากการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มสี ่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทา
ความเสียหายโดยทางอื่น บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๖ บุคคลใดตกเป็นจาเลยในคดีอาญาและถูกคุม
ขังระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคาพิพากษาอันถึงที่สุด
ในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติวา่ จาเลยมิได้เป็นผู้กระทาความผิด
หรือการกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิด บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไป
เพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๗ บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยคาพิพากษาอันถึง
ที่สุด บุคคลนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ อาจร้องขอให้มี
การรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และหากปรากฏตามคาพิพากษาของ
ศาลที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระทาความผิด

มาตรา ๒๓๙ คาขอประกันผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา
ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและจะเรียกหลักประกันจนเกิน
ควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่
บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือ
จาเลยทราบโดยเร็ว
สิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านการไม่ให้ประกัน ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลผู้ถูกควบคุม คุมขัง หรือจาคุก ย่อมมีสิทธิพบและ
ปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับการเยีย่ มตาม
สมควร
มาตรา ๒๔๐ ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาหรือ
ในกรณีอื่นใด ผู้ถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพือ่
ประโยชน์ของผูถ้ ูกคุมขัง มีสิทธิร้องต่อศาลท้องทีท่ ี่มีอานาจ
พิจารณาคดีอาญาว่าการคุมขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีคา
ร้องเช่นว่านี้ ให้ศาลดาเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าเห็นว่า
คาร้องนั้นมีมูล ศาลมีอานาจสั่งผูค้ ุมขังให้นาตัวผูถ้ ูกคุมขังมาศาล
โดยพลัน และถ้าผู้คมุ ขังแสดงให้เป็นที่พอใจของศาลไม่ได้ว่าการคุม
ขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที
มาตรา ๒๔๑ ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจาเลยย่อมมีสิทธิ
ได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง
และเป็นธรรม
ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตน
ไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้
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๒๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตาม
สมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งคาพิพากษานั้นคืน
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

ผู้เสียหายหรือจาเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิตรวจหรือคัด
สาเนาคาให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบ
คาให้การของตน เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว
ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิขอทราบสรุป
พยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๒ ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหา
ทนายความได้ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาทนายความให้
โดยเร็ว
ในคดีแพ่ง บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๓ บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองอันอาจทาให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา
ถ้อยคาของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคามั่นสัญญา ขู่เข็ญ
หลอกลวง ถูกทรมาน ใช้กาลังบังคับ หรือกระทาโดยมิชอบประการ
ใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
มาตรา ๒๔๔ บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จาเป็นและ
สมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๒๔๕ บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิ
ได้รับความคุม้ ครอง การปฏิบัตทิ ี่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่
จาเป็นและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลใดได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวติ หรือแก่ร่างกายหรือ
จิตใจเนื่องจากการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มสี ่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดนั้น และไม่มโี อกาสได้รับการ
บรรเทาความเสียหายโดยทางอืน่ บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๖ บุคคลใดตกเป็นจาเลยในคดีอาญาและถูกคุม
ขังระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคาพิพากษาอันถึงทีส่ ุด
ในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจาเลยมิได้เป็นผู้กระทาความผิด
หรือการกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิด บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่
เสียไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๔๗ บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยคาพิพากษาอัน
ถึงที่สุด บุคคลนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ อาจร้องขอให้มี
การรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และหากปรากฏตามคาพิพากษาของ
ศาลที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระทาความผิด
บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตาม
สมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งคาพิพากษานั้นคืน
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่า
ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิ
ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยูส่ ่วนตัว
จะกระทามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
มาตรา ๕๓ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็น
ธรรม
เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผดู้ ูแล มีสทิ ธิได้รับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบรู ณ์และไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๕ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่ง
อานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๓๔๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง หรือตลอดจนควำมเป็ นอยู่สว่ นตัว ย่อมได้รบั ควำมคุม้ ครอง
กำรกล่ำวหรือไขข่ำวแพร่หลำยซึง่ ข้อควำมหรือภำพไม่ว่ำด้วย
วิธใี ดไปยังสำธำรณชน อันเป็ นกำรละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของ
บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือควำมเป็ นอยู่สว่ นตัว จะ
กระทำมิได้ เว้นแต่กรณีทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนสำธำรณะ
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ควำมคุม้ ครองจำกกำรแสวงประโยชน์
โดยมิชอบจำกข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน ทัง้ นี้ ตำมทีก่ ฎหมำย
บัญญัติ
มาตรา ๕๓๕๒ เด็กและเยำวชน และบุคคลในครอบครัวมี
สิทธิในกำรอยู่รอดและได้รบั ความคุ้มครองกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย
จิตใจ และสติปัญญำ ตำมศักยภำพในสภำพแวดล้อมทีเ่ หมำะสม
โดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงคำนึงถึงกำรมีสว่ นร่วมของเด็กและ
การปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมเยำวชนเป็ นสำคัญ
เด็ก เยำวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสทิ ธิได้รบั ควำม
คุม้ ครองจำกรัฐ ให้ปรำศจำกกำรใช้ควำมรุนแรงและกำรปฏิบตั อิ นั
ไม่เป็ นธรรม ทัง้ มีสทิ ธิได้รบั กำรบำบัดฟื้ นฟูในกรณีทม่ี เี หตุดงั กล่ำว
กำรแทรกแซงและกำรจำกัดสิทธิของเด็ก เยำวชน และ
บุคคลในครอบครัว จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอำศัยอำนำจตำม

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๔๕ บุคคลซึ่งไม่มสี ัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทยจะมีสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพียงใด ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่รัฐจัดให้
ตอนที่ ๓
สิทธิพลเมือง
มาตรา ๓๕๔๖ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่สว่ นตัว ย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นและเป็น
สุข และมีมาตรฐานการดารงชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่า
ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิ
ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่
ส่วนตัว จะกระทามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวง
ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มารดาย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษและได้รับ
สวัสดิการตามควรจากรัฐและนายจ้าง ก่อนและหลังการให้กาเนิด
บุตร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
เด็กและเยาวชนย่อมมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามศักยภาพใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทัง้ ได้รับความคุ้มครองจากการ
แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นภัยต่อจิตใจหรือสุขภาพหรือขัดขวาง

๒๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อสงวนและรักษำไว้ซง่ึ สถำนะ
ของครอบครัวหรือประโยชน์สงู สุดของบุคคลนัน้
เด็กและเยำวชนซึง่ ไม่มผี ดู้ แู ลมีสทิ ธิได้รบั กำรเลีย้ งดูและ
กำรศึกษำอบรมทีเ่ หมำะสมจำกรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๔๕๓ บุคคลซึง่ มีอำยุเกินหกสิบปี บริบรู ณ์และไม่มี
รำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพ มีสทิ ธิได้รบั สวัสดิกำร สิง่ อำนวยควำม
สะดวกอันเป็ นสำธำรณะอย่ำงสมศักดิศรี
์ และควำมช่วยเหลืออื่นที่
เหมำะสมจำกรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๕๕๔ บุคคลซึง่ พิกำรหรือทุพพลภำพ มีสทิ ธิได้รับ
เข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกสวัสดิกำร สิง่ อำนวยควำมสะดวกอันเป็ น
สำธำรณะ และควำมช่วยเหลืออื่นทีเ่ หมำะสมจำกรัฐ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
บุคคลวิกลจริตย่อมได้รบั ควำมช่วยเหลือทีเ่ หมำะสมจำกรัฐ

พัฒนาการตามปกติของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ โดยให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว ย่อมมีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติ
อันไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีสิทธิได้รบั การบาบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุ
ดังกล่าว
การจากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะ
กระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะและความเป็นปึกแผ่นของ
ครอบครัว เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน หรือเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น
เด็ก เยาวชน สตรี บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบรู ณ์และไม่
มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ
ย่อมมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๒ เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและ
ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพ
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนเป็นสาคัญ
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับ
ความคุม้ ครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการ
ปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิได้รับการบาบัดฟื้นฟูในกรณีที่มี
เหตุดังกล่าว
การแทรกแซงและการจากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และ
บุคคลในครอบครัว จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม

๒๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซงึ่ สถานะ
ของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น
เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสทิ ธิได้รับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา ๕๓ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอานวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ และความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมจากรัฐ
บุคคลวิกลจริตย่อมได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมี
มาตรา ๓๖๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรเดินทำงและมี
มาตรา ๓๔๔๗ พลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมี
เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
เสรีภำพในกำรเลือกถิน่ ทีอ่ ยู่ภำยในรำชอำณำจักร
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
กำรจำกัดเสรีภำพตำมวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ อำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อควำมมันคงของ
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของ
่
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อ
รัฐ ควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน กำรผังเมือง หรือ รัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง
สวัสดิภาพของผู้เยาว์
หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเ้ ยาว์
เพื
อ
่
สวั
ส
ดิ
ภ
ำพของผู
เ
้
ยำว์
การเนรเทศบุคคลผู้มสี ัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร
การถอนสัญชาติไทยจากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
กำรเนรเทศบุ
ค
คลผู
ม
้
ส
ี
ญ
ั
ชำติ
ไ
ทยออกนอกรำชอำณำจั
ก
ร
หรือห้ามมิให้บคุ คลผู้มสี ัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะ
จะกระทามิได้ สัญชาติไทยจะสิ้นสุดลงได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หรื
อ
ห้
ำ
มมิ
ใ
ห้
บ
ค
ุ
คลผู
ม
้
ส
ี
ญ
ั
ชำติ
ไ
ทยเข้
ำ
มำในรำชอำณำจั
ก
ร
จะ
กระทามิได้
และจะขัดต่อเจตจานงของพลเมืองนั้นได้ต่อเมื่อไม่ทาให้พลเมืองนั้น
กระทำมิได้
เป็นบุคคลไร้สัญชาติ
การเนรเทศบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร
หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มสี ัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทา
มิได้

๒๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๓๙ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดย
วิธีอื่น
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคง
ของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้
การให้นาข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไป
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน์ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศ
อยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระทาโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรค
สอง
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอื่นต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทามิได้

มาตรา ๓๙๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรแสดงควำม
คิดเห็น กำรพูด กำรเขียน กำรพิมพ์ กำรโฆษณำ และกำรสือ่
ควำมหมำยโดยวิธอี ่นื
กำรจำกัดเสรีภำพตำมวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดย
อำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อรักษำควำม
มันคงของรั
่
ฐ เพื่อคุม้ ครองสิทธิ เสรีภำพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือควำมเป็ นอยู่สว่ นตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษำควำม
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเพื่อป้ องกันหรือ
ระงับควำมเสือ่ มทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน
กำรสังปิ
่ ดโรงกิจกำรหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์สอ่ื มวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภำพตำม
มำตรำนี้ จะกระทำมิได้
กำรห้ำมหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอื่นเสนอข่ำวสำรหรือ
แสดงควำมคิดเห็นทัง้ หมดหรือบำงส่วน หรือกำรแทรกแซงด้วย
วิธกี ำรใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภำพตำมมำตรำนี้ จะกระทำมิได้ เว้น
แต่โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยซึง่ ได้ตรำขึน้ ตำม
วรรคสอง
กำรให้นำข่ำวหรือบทควำมไปให้เจ้ำหน้ำทีต่ รวจก่อนนำไป
โฆษณำในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์
สือ่ มวลชนอื่น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่ำงเวลำทีป่ ระเทศ
อยู่ในภำวะการสงครำมหรือการรบ แต่ทงั ้ นี้จะต้องกระทำโดยอำศัย
อำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยซึง่ ได้ตรำขึน้ ตำมความในวรรคสอง
เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอื่นต้องเป็ นบุคคล
สัญชำติไทย ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๕๔๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่นเสรีภาพของสื่อมวลชนในการประกอบวิชาชีพ
ตามจริยธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ย่อมได้รับความคุ้มครอง
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ รักษา
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง
สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน
การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอน
เสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้
การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วย
วิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตาม
วรรคสอง เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือ
ความเป็นอยูส่ ่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ ป้องกันหรือระงับความ
เสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
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กำรให้เงินหรือทรัพย์สนิ อย่างอืน่ เพื่ออุดหนุนกิจกำร
หนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้
มาตรา ๔๘ ผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองจะเป็ นเจ้ำของกิจกำร
หรือถือหุน้ ในกิจกำรหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
โทรคมนำคม มิได้ ไม่ว่ำในนำมของตนเองหรือให้ผอู้ ่นื เป็ นเจ้ำของ
กิจกำรหรือถือหุน้ แทน หรือจะดำเนินกำรโดยวิธกี ำรอื่นไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมทีส่ ำมำรถบริหำรกิจกำรดังกล่ำวได้ในทำนอง
เดียวกับกำรเป็ นเจ้ำของกิจกำรหรือถือหุน้ ในกิจกำรดังกล่ำว

การให้นาข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไป
โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะ
กระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้และ
จะต้องกระทาโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตรา
ขึ้นตามวรรคสองสาม
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอื่นต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยพลเมือง และพลเมืองไม่อาจเป็นเจ้าของกิจการ
สื่อมวลชนหรือผู้ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หลายกิจการ
ในลักษณะที่อาจมีผลเป็นการครอบงาหรือผูกขาดการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารหรือความคิดเห็นต่อสังคม หรือมีผลเป็นการขัดขวางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร หรือปิดกั้นการได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของ
ประชาชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้น
ในกิจการสื่อมวลชน มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็น
เจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะดาเนินการโดยวิธีการอื่น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ทีจ่ ะทาให้สามารถบริหารกิจการดังกล่าว
ได้ในทานองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
ดังกล่าว
การรัฐจะให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
เพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะ
กระทามิได้ การซื้อโฆษณาหรือบริการอื่นจากสื่อมวลชนโดยรัฐ จะ
กระทาได้ก็แต่เฉพาะโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
กาหนดขึ้นเพื่อการนั้น
มาตรา ๔๘ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของ
กิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
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มาตรา ๔๑ พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบ
กิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจากัดตาม
รัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อ
จรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของ
เอกชนตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา ๔๑๔๖ พนักงำนหรือลูกจ้ำงของเอกชนทีป่ ระกอบ
กิจกำรหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจำยเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ หรือ
สือ่ มวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภำพในกำรเสนอข่ำวและแสดงควำมคิดเห็น
ภำยใต้ขอ้ จำกัดตำมรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภำยใต้อำณัตขิ อง
หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือเจ้ำของกิจกำรนัน้
แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อจรรยาบรรณจริยธรรมแห่งกำรประกอบวิชำชีพ และ
มีสทิ ธิจดั ตัง้ องค์กรเพื่อปกป้ องสิทธิ เสรีภำพและควำมเป็ นธรรม
รวมทัง้ มีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชำชีพ
ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำน
ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์
หรือสือ่ มวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภำพเช่นเดียวกับพนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
เอกชนตำมวรรคหนึ่ง
กำรกระทำใด ๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมของผูด้ ำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมือง เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ หรือเจ้ำของกิจกำร อันเป็ นกำร
ขัดขวำงหรือแทรกแซงกำรเสนอข่ำวหรือแสดงควำมคิดเห็นในประเด็น
สำธำรณะของบุคคลตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถอื ว่ำเป็ นกำรจงใจ
ใช้อำนำจหน้ำทีโ่ ดยมิชอบและไม่มผี ลใช้บงั คับ เว้นแต่เป็ นกำรกระทำ
เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยหรือจริยธรรมแห่งกำรประกอบวิชำชีพ
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โทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่น
เป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะดาเนินการโดยวิธีการอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้
ในทานองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ
ดังกล่าว
มาตรา ๔๖๔๙ พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งประกอบ
กิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
สื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็นภายใต้ข้อจากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้
อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
เจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบ
วิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและ
ความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ หรือซึ่ง
ปฏิบัติหน้าทีส่ ื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือ
ลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง
การกระทาใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ อันเป็น
การขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข้อมูลข่าวสารหรือแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ
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มาตรา ๔๐ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่
ตามวรรคหนึ่ง และกากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดาเนินการตามวรรคสองต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา
วัฒนธรรม ความมัน่ คงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
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มาตรา ๔๐๔๗ คลื่นควำมถีท่ ใ่ี ช้ในกำรส่งวิทยุกระจำย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนำคม เป็ นทรัพยำกรสือ่ สำร
ของชำติเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
ให้มอี งค์กรของรัฐทีเ่ ป็ นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้ำทีจ่ ดั สรรคลื่น
ควำมถีต่ ำมวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ทัง้ นี้ ตำมทีก่ ฎหมำย
บัญญัติ
กำรดำเนินกำรตำมวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
ประชำชนในระดับชำติและระดับท้องถิน่ ทัง้ ในด้ำนกำรศึกษำ
วัฒนธรรม ควำมมันคงของรั
่
ฐ และประโยชน์สำธำรณะอื่น รวมทั้งและ
กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็ นธรรม รวมทัง้ ต้องจัดให้ภำคประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรสือ่ มวลชนสำธำรณะ
กำรกำกับกำรประกอบกิจกำรตำมวรรคสองต้องมีมำตรกำร
เพื่อป้ องกันมิให้มกี ำรควบรวม กำรครองสิทธิขำ้ มสือ่ หรือกำร
ครอบงำ ระหว่ำงสือ่ มวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึง่ จะมี

เว้นแต่เป็นการกระทาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่ง
การประกอบวิชาชีพ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่ง
ประกอบด้วยบุคคลในวิชาชีพสื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผู้แทนองค์การเอกชนและผู้บริโภค เพื่อ
ปกป้องเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชนตามมาตรา ๔๘
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ พิจารณาคาร้องขอความ
เป็นธรรมของผูซ้ ึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพตามมาตรา ๔๘
และคุ้มครองสวัสดิการของบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๔๗๕๐ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
ให้มอี งค์กรองค์การของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทาหน้าที่
จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและกากับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง วิทยุกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการสารสนเทศ โดยต้องคานึงถึงความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์
สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น คานึงถึงบุคคล
ด้อยโอกาส ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประโยชน์สาธารณะ
อื่น รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าถึง
และมีส่วนร่วมในการดาเนินการสือ่ มวลชนสาธารณะ ทั้งนี้ ภายใต้
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติและตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดาเนินการตามวรรคสองต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมี
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ผลเป็ นกำรขัดขวำงเสรีภำพในกำรรับรูข้ อ้ มูลข่ำวสำรหรือปิ ดกัน้ กำร ส่วนร่วมในการดาเนินการสื่อมวลชนสาธารณะให้ความสาคัญกับการ
ได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรทีห่ ลำกหลำยของประชำชน
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และการเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการดังกล่าว ต้องให้ความสาคัญกับการ
ให้บริการที่ทั่วถึง ได้มาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ สามารถตรวจสอบได้ และ
ให้ประชาชนโดยทั่วไปเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด มากกว่าการมุ่งหา
รายได้เข้ารัฐหรือเข้าองค์กรดังกล่าว
การกากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมี
มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ
หรือการครอบงา ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น
ใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูข้ ้อมูลข่าวสาร
หรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
เจ้าของกิจการตามมาตรานี้ต้องเป็นพลเมือง และต้องไม่
ดาเนินการในลักษณะที่อาจมีผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๘ ด้วย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส่วนที่ ๘
ส่วนที่ ๘
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
สิทธิและเสรีภำพในกำรศึกษำ
มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการ
เผยแพร่งานวิจยั ตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้
เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

มาตรา ๔๒๕๐ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในทำงวิชำกำร
กำรศึกษำอบรม กำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั และกำร
เผยแพร่งำนวิจยั ตำมหลักวิชำกำร ย่อมได้รบั ควำมคุม้ ครอง ทัง้ นี้
เท่ำทีไ่ ม่ขดั ต่อหน้ำทีข่ องพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน

มาตรา ๕๐๕๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการย่อม
ได้รับความคุ้มครอง
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการ
เผยแพร่งานวิจยั ตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้
เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การวิเคราะห์หรือวิจารณ์คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือคาสั่ง
ของศาล และการเผยแพร่การวิเคราะห์หรือวิจารณ์ดังกล่าวที่ได้
กระทาโดยสุจริตตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุม้ ครอง

๓๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รฐั จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้
การกากับดูแลของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

มาตรา ๔๓๔๙ บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในกำรรับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่ำสิบสองปี ทร่ี ฐั จะต้องจัดให้อย่ำง
ทัวถึ
่ งและมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ผูย้ ำกไร้ ผูพ้ กิ ำรหรือทุพพลภำพ หรือผูอ้ ยู่ในสภำวะยำกลำบำก
ต้องได้รบั สิทธิตำมวรรคหนึ่งและกำรสนับสนุนจำกรัฐเพื่อให้ได้รบั
กำรศึกษำโดยทัดเทียมกับบุคคลอืน่
กำรจัดกำรศึกษำอบรมขององค์กรวิชำชีพและหรือเอกชน
ภายใต้การกากับดูแล กำรศึกษำทำงเลือกของรัฐประชำชน กำร
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และกำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ ย่อมได้รบั ควำม
คุม้ ครอง ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัตแิ ละส่งเสริมทีเ่ หมำะสมจำกรัฐ

มาตรา ๔๙๕๒ บุคคลพลเมืองย่อมมีสิทธิเสมอเท่าเทียมกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีทรี่ ัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพและหลากหลายอย่างทั่วถึง เพื่อการพัฒนา
ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความถนัด และศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาสาย
สามัญและสายอาชีพ โดยไม่เก็บเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ หรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ
เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การรัฐมีหน้าทีต่ ้องจัดการศึกษาอบรมและส่งเสริมการจัด
การศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนเพื่อให้ประชาชน
เรียนรูต้ ลอดชีวิต การศึกษาเรียนรูด้ ้วยตนเอง การศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ย่อมได้รับความคุม้ ครองการศึกษาประเภทอื่นที่หลากหลาย ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนมีศีลธรรม มีการพัฒนาจิตใจ และส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐปัญญา
ส่วนที่ ๑๑
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
มาตรา ๖๓๕๓ บุคคลพลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมใน
ทีส่ าธารณะและเพียงเท่าที่จาเป็น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ในการรักษา

ส่วนที่ ๑๑
เสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรสมำคม
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
มาตรา ๔๔๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบ
ปราศจากอาวุธ
และปรำศจำกอำวุธ
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
กำรจำกัดเสรีภำพตำมวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุม
อำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะในกรณีกำรชุมนุม
สาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่
สำธำรณะ และเพื่อคุม้ ครองควำมสะดวกของประชำชนทีจ่ ะใช้ท่ี
สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศ
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สำธำรณะ หรือเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยในระหว่ำงเวลำทีป่ ระเทศ
อยู่ในภำวะการสงครำม หรือในระหว่ำงเวลำทีม่ ปี ระกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินหรือประกำศใช้กฎอัยกำรศึก

ความสะดวกมั่นคงของประชาชนที่จะใช้ที่รัฐ ความปลอดภัย
สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่
ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินศีลธรรมอันดีของประชาชน ความปลอดภัยด้าน
การสาธารณสุข หรือประกาศใช้กฎอัยการศึกการคุ้มครองสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม
มาตรา ๔๕๖๔ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรรวมกันเป็ น
มาตรา ๖๔๕๔ บุคคลพลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการรวมกัน
สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่
เป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร องค์การภาค
สมำคม สหภำพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์กำรเอกชน
คณะอื่น
เอกชน องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
องค์กำรพัฒนำเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและเจ้าหน้าที่
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐย่อมมีเสรีภำพในกำร
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ้มครอง
อื
น
่
ของรั
ฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปกัน
รวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทัวไป
่ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่กระทบ
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและควำมต่อเนื่องในกำร แต่ทั้งนีต้ ้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัด
และความต่อเนื่องในการจัดทาให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่
จัดทำบริกำรสำธำรณะ ทัง้ นี้ ตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
ตอนในทางเศรษฐกิจ
กฎหมายบัญญัติ
กำรจำกัดเสรีภำพตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทำ
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทามิได้
มิได้ เว้นแต่โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะ
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์สว่ นรวมของประชำชน เพื่อรักษำควำมสงบ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเพื่อป้ องกันมิให้มกี ำร
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการ
ผูกขำดตัดตอนในทำงเศรษฐกิจ
ผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็น
มาตรา ๔๗๖๕ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรรวมกันจัดตัง้
มาตรา ๖๕๕๕ บุคคลพลเมืองย่อมมีสิทธิทางการเมืองตาม
พรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและ เป็นพรรคกำรเมืองเพื่อสร้ำงเจตนำรมณ์ทำงกำรเมืองของประชำชน รัฐธรรมนูญนี้ และมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหรือ
เพื่อดาเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตาม และเพื่อดำเนินกิจการกิจกรรมในทำงกำรเมืองให้เป็ นไปตำม
กลุม่ การเมือง เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
พลเมือง และเพื่อดาเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตาม
เป็นประมุขตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้
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การจัดองค์กรภายใน การดาเนินกิจการ และข้อบังคับของ
พรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตาม
จานวนที่กาหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับ
หลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าว
ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือ
ข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป

เจตนำรมณ์นนั ้ ตำมวิถที ำงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริยท์ รงเป็ นประมุขตำมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้
กำรจัดองค์กรภำยใน กำรดำเนินกิจกำร และข้อบังคับของ
พรรคกำรเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักกำรพืน้ ฐำนของแห่งกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรซึง่ เป็ นสมำชิกของพรรคกำรเมือง
กรรมกำรบริหำรของพรรคกำรเมือง หรือสมำชิกพรรคกำรเมืองตำม
จำนวนทีก่ ำหนดในกฎหมายพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยพรรคกำรเมือง ซึง่ เห็นว่ำมติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรค
กำรเมืองทีต่ นเป็ นสมำชิกอยู่นนั ้ จะขัดต่อสถำนะและกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีข่ องสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรตำมรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือ
แย้งกับหลักกำรพืน้ ฐำนแห่งกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็ นประมุข มีสทิ ธิรอ้ งขอให้ศำล
รัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย
ในกรณีทศ่ี ำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำมติหรือข้อบังคับดังกล่ำว
ขัดหรือแย้งกับหลักกำรพืน้ ฐำนแห่งกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็ นประมุข ให้มติหรือ
ข้อบังคับนัน้ เป็ นอันยกเลิกไป

เจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองค์กรภายใน การดาเนินกิจการ และข้อบังคับ
ของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรค
การเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรค
การเมืองตามจานวนที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับใน
เรื่องใดของพรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะ
และการปฏิบัตหิ น้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับ
ดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือ
ข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป

ส่วนที่ ๖
สิทธิและเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพ

ส่วนที่ ๖
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

๓๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๐๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรประกอบกิจกำร
หรือประกอบอำชีพและกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็ นธรรม
กำรจำกัดเสรีภำพตำมวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดย
อำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อประโยชน์ในกำร
รักษำควำมมันคงของรั
่
ฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ กำรคุม้ ครอง
ประชำชนในด้ำนสำธำรณูปโภค กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน กำรจัดระเบียบกำรประกอบอำชีพ กำร
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค กำรผังเมือง กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติหรือ
สิง่ แวดล้อม สวัสดิภำพของประชำชน หรือเพื่อป้ องกันกำรผูกขำดหรือ
ขจัดควำมไม่เป็ นธรรมในกำรแข่งขัน
มาตรา ๕๑ การเกณฑ์แรงงานจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
มาตรา ๕๑๓๘ กำรเกณฑ์แรงงำนจะกระทำมิได้ เว้นแต่
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ใน โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อประโยชน์
การป้องปัดภัยพิบตั ิสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัย ในกำรป้ องปั ดภัยพิบตั สิ ำธำรณะอันมีมำเป็ นกำรฉุกเฉิน หรือโดย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระทาได้ในระหว่างเวลาที่
อำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยซึง่ ให้กระทำได้ในระหว่ำง
ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มี
เวลำทีป่ ระเทศอยูใ่ นภำวะการสงครำมหรือกำรรบ หรือในระหว่ำง
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
เวลำทีม่ ปี ระกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือประกำศใช้กฎอัยกำรศึก
มาตรา ๕๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครอง
ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การ
คุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือ
ขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๔๓๕๖ บุคคลพลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ และการแข่งขันโดยเสรีอย่าง
เป็นธรรมหรือวิชาชีพ
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ใน
การรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครอง
ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดเกินความจาเป็น การคุม้ ครอง
ผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความ
ไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
การเกณฑ์แรงงานจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัย
พิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระทาได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่
ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือเป็นกรณีที่
กฎหมายบัญญัติให้กระทาได้ตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลเพื่อ
ประโยชน์ในการกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทา
ความผิด
มาตรา ๓๘ การเกณฑ์แรงงานจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์
ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายซึ่งให้กระทาได้ใน

๓๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั หลักประกันควำม
ปลอดภัยและสวัสดิภำพในกำรทำงำน รวมทัง้ หลักประกันในกำร
ดำรงชีพทัง้ ในระหว่ำงกำรทำงำนและเมื่อพ้นภำวะกำรทำงำน ทัง้ นี้
ตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
ส่วนที่ ๙
สิทธิในกำรได้รบั บริกำรสำธำรณสุขและสวัสดิกำรจำกรัฐ
มาตรา ๕๒ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
มาตรา ๕๒๕๑ บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในกำรรับบริกำรทำง
สาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสี ิทธิได้รับการ
สำธำรณสุขทีเ่ หมำะสมและได้มำตรฐำน และผูย้ ำกไร้มสี ทิ ธิได้รบั กำร
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
รักษำพยำบำลจำกสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและ
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั กำรบริกำรทางสำธำรณสุขของจำกรัฐ
มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึง่ ต้องเป็ นไปอย่ำงทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภำพ โดยจะต้องส่งเสริมให้
และเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระทาได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระทา
การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่
ประชาชนโดยไม่คดิ มูลค่าและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย ได้
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั กำรป้ องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรำย
บัญญัติ
จำกรัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนอย่ำงเหมำะสมโดยไม่คิดมูลค่าเสีย
ค่ำใช้จ่ำยและทันต่อเหตุกำรณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยูใ่ นภาวะสงครามหรือการรบ หรือใน
ระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎ
อัยการศึก
มาตรา ๔๔๕๗ บุคคลพลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างที่เป็น
ธรรม มีหลักประกันความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย สวัสดิภาพ
และสวัสดิการในการทางาน ที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมี
หลักประกันในการดารงชีพชีวิตทัง้ ในระหว่างการทางานและเมื่อพ้น
ภาวะการทางาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส่วนที่ ๙
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
มาตรา ๕๑๕๘ บุคคลพลเมืองย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
บริการทางด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มี
สิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อ
สุขภาพที่ดี
(๒) บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่ง
ต้องเป็นไปที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอัน
จาเป็นอย่างเท่าเทียมกัน
(๓) ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและทันสมัยจากรัฐ
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์

๓๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความ
มาตรา ๕๗๖๑ สิทธิของบุคคลซึง่ เป็ นผูบ้ ริโภคย่อมได้รบั
คุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ควำมคุม้ ครอง ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัตใิ นกำรได้รบั ข้อมูลทีเ่ ป็ น
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติให้มีองค์การอิสระซึ่ง
ควำมจริง และมีสทิ ธิรอ้ งเรียนเพือ่ ให้ได้รบั กำรแก้ไขเยียวยำควำม
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทาหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย เสียหำย รวมทัง้ มีสทิ ธิรวมตัวกันเพื่อพิทกั ษ์สทิ ธิของผูบ้ ริโภค
กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติให้มอี งค์กำรอิสระเพื่อกำร
คุ้มครองผู้บริโภค
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นอิสระจำกหน่วยงำนของรัฐ ซึง่ ประกอบด้วย
ตัวแทนผูบ้ ริโภค ทำหน้ำทีใ่ ห้ควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ
หน่วยงำนของรัฐในกำรตรำและกำรบังคับใช้กฎหมำยและกฎ และ
ข้อบังคับ และให้ควำมเห็นในกำรกำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ตรวจสอบและรำยงำนกำรกระทำหรือละเลยกำรกระทำ
อันเป็ นกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ ให้รฐั สนับสนุนงบประมำณในกำร
ดำเนินกำรขององค์กำรอิสระดังกล่ำวด้วย
มาตรา ๕๕ บุคคลซึง่ ไร้ทอ่ี ยู่อำศัยและไม่มรี ำยได้เพียงพอแก่
กำรยังชีพ ย่อมมีสทิ ธิได้รบั ควำมช่วยเหลือทีเ่ หมำะสมจำกรัฐ
ส่วนที่ ๑๐
สิทธิในข้อมูลข่ำวสำรและกำรร้องเรียน

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
พลเมืองซึ่งได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
และผู้ให้บริการสาธารณสุขซึ่งได้รบั ความเสียหายจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ย่อมได้รับความ
คุ้มครองที่เหมาะสมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๙ พลเมืองย่อมมีสิทธิเข้าถึงและได้รับบริการ
สาธารณะของรัฐที่จัดให้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดย
ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มาตรา ๖๑๖๐ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง ในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิ
ร้องเรียนเพื่อให้ได้รบั การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทัง้ มี
สิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ให้มีองค์การเพื่อการคุม้ ครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากซึ่งมิใช่
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทาหน้าที่ให้
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตรา
และการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกาหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อคุม้ ครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและ
รายงานการกระทาหรือการละเลยการไม่กระทาการอันเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค และเสนอทางแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่
ผู้บริโภคได้รับ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้
และทักษะที่จาเป็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย
ตัดออกทั้งมาตรา
ส่วนที่ ๑๐
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

๔๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๘๕๖ บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ทรำบและเข้ำถึง
ข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิน่ เว้นแต่กำร
เปิ ดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรนัน้ จะกระทบต่อควำมมันคงของรั
่
ฐ ควำม
ปลอดภัยของประชำชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รบั ควำมคุม้ ครอง
ของบุคคลอื่น หรือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ ตำมทีก่ ฎหมำย
บัญญัติ
มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผล
มาตรา ๕๙๕๗ บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูล คำชีแ้ จง และ
จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เหตุผลจำกหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วน
ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ท้องถิน่ ก่อนกำรอนุญำตหรือกำรดำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมใดทีอ่ ำจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วน ผลกระทบต่อคุณภำพสิง่ แวดล้อม สุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวติ หรือส่วน
ได้เสียสาคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความ
ได้เสียสำคัญอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับตนหรือชุมชนท้องถิน่ และมีสทิ ธิแสดงควำม
คิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
คิดเห็นของตนต่อหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อนำไปประกอบกำรพิจำรณำ
ของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ
ในเรื่องดังกล่ำว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิมสี ว่ นร่วมในกระบวนการ
ที่กฎหมายบัญญัติ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัตริ าชการทางปกครอง
กำรวำงแผนพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และ
อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้
วัฒนธรรม กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ กำรวำงผังเมือง กำรกำหนด
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ
เขตกำรใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และกำรออกกฎทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่
ส่วนได้เสียสำคัญของประชำชน ให้รฐั จัดให้มกี ระบวนกำรรับฟั ง
กฎหมายบัญญัติ
ควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำงทัวถึ
่ งก่อนดำเนินกำร
มาตรา ๖๐๕๘ บุคคลย่อมมีสทิ ธิมสี ว่ นร่วมในกระบวนกำร
พิจำรณำของเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐในกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทำงปกครอง
อันมีผลหรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของตน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั ทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูล
นั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน
หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุม้ ครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๕๖๖๑ บุคคลพลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับ
ความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๗๖๒ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และ
เหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิน่ ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวติ หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดทีเ่ กี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และ
มีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวพลเมืองย่อมมีสิทธิเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบตั ิราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน รวมทั้งได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว
พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากรัฐ
ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียสาคัญอื่นใดทีเ่ กี่ยวกับตนหรือชุมชน และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อนาไปประกอบการ
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

๔๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๑๕๙ บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์
และได้รบั แจ้งผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติรวดเร็ว

มาตรา ๖๒ สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น
ของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทาหรือการละเว้น
การกระทาของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๒๖๐ บุคคลย่อมมีสทิ ธิของบุคคลทีจ่ ะฟ้ องหน่วย
รำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ รำชกำรส่วนท้องถิน่ หรือองค์กร
อื่นของรัฐทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล ให้รบั ผิดเนื่องจำกกำรกระทำหรือกำรละเว้น
กำรกระทำของข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนนัน้ ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสทิ ธิตดิ ตำมและร้องขอให้มกี ำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
หน่วยงำนของรัฐ และเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
บุคคลซึง่ ให้ขอ้ มูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบกำรใช้
อำนำจรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐเกีย่ วกับกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผูด้ ำรง
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การกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมแผนอื่น การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน และการตรากฎหมายหรือการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อ
ส่วนได้เสียสาคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดาเนินการเพื่อนาความ
คิดเห็นนั้นไปประกอบการพิจารณา โดยให้คานึงถึงพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตร์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมด้วย
มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน
มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว
ตัดออกทั้งมาตรา

ตัดออกทั้งมาตรา
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มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การบารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อม
ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
ตำแหน่งทำงกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ ย่อม
ได้รบั ควำมคุม้ ครอง
ส่วนที่ ๑๒
สิทธิชมุ ชน
มาตรา ๔๖๖๖ บุคคลซึง่ รวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้องถิน่
หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม ย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์หรือฟื้ นฟูจำรีตประเพณี
ภูมปิ ั ญญำท้องถิน่ ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และของชำติ
และมีสว่ นร่วมในกำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพอย่ำงสมดุลและยังยื
่ น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๖๖๗ สิทธิของบุคคลทีจ่ ะมีสว่ นร่วมกับรัฐและชุมชน
ในกำรอนุรกั ษ์ บำรุงรักษำ และกำรได้ประโยชน์จำกทรัพยำกร
ธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และในกำรคุม้ ครอง
ส่งเสริม และรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่ำงปกติ
และต่อเนื่องในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย
สวัสดิภำพ หรือคุณภำพชีวติ ของตน ย่อมได้รบั ควำมคุม้ ครอง ทั้งนี้
ตำมที่กฎหมายบัญญัติควำมเหมำะสม
กำรดำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมทีอ่ ำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงต่อทัง้ ทำงด้ำนคุณภำพสิง่ แวดล้อม ทรัพยำกร
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ส่วนที่ ๑๒
สิทธิชมุ ชน
มาตรา ๖๖๖๓ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสทิ ธิปกป้อง ฟื้นฟู อนุรักษ์หรือฟื้นฟู
สืบสาน และพัฒนาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
พลเมืองย่อมมีสิทธิร่วมกับชุมชนหรือร่วมกับรัฐในการ
ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน
มาตรา ๖๗๖๔ สิทธิของบุคคลพลเมืองที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ
และชุมชน ในการอนุรักษ์ บารุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม
และในการคุม้ ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนือ่ งในสิ่งแวดล้อมที่จะดีและไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
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สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง

ธรรมชำติ และสุขภำพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศกึ ษำและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิง่ แวดล้อมและสุขภำพของประชำชน
ในชุมชน และจัดให้มกี ระบวนกำรรับฟั งควำมคิดเห็นของประชำชน
และผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อน รวมทัง้ ได้ให้องค์กำรอิสระซึง่ ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนองค์กำรเอกชนด้ำนสิง่ แวดล้อมและสุขภำพ และผูแ้ ทน
สถำบันอุดมศึกษำทีจ่ ดั กำรกำรศึกษำด้ำนสิง่ แวดล้อมหรือ
ทรัพยำกรธรรมชำติหรือด้ำนสุขภำพ ให้ควำมเห็นประกอบก่อนมี
กำรดำเนินกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิทธิของบุคคลชุมชนทีจ่ ะฟ้ องหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของ
รัฐ รัฐวิสำหกิจ รำชกำรส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอื่นของรัฐทีเ่ ป็ น
นิตบิ ุคคล เพื่อให้ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมที่บทบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสองนี้ ย่อมได้รบั ควำมคุม้ ครอง

ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ในชุมชนโดยบุคคลซึ่งมิได้มีส่วนได้เสีย และในกรณีที่มีการประเมิน
สิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ตอ้ งพิจารณาให้สอดคล้องกันด้วย
ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน
อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว
สิทธิของพลเมืองและชุมชนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินการตามมาตรานี้ที่จะฟ้องหน่วยราชการรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่
เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รบั ความ
คุ้มครอง
ส่วนที่ ๓
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
มาตรา ๖๕ พลเมืองย่อมมีสิทธิรบั รู้และแสดงความคิดเห็น
เพื่อประกอบการจัดทาและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ทั้ง
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น รวมทั้งการพิจารณา
ร่างกฎหมาย กฎ และโครงการหรือกิจกรรมบรรดาที่อาจมีผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่โดยปกติสขุ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติ สุขภาพ หรือการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบาย
สาธารณะในแต่ละเรื่อง มีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการให้พลเมืองเข้ามามี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง
วิธีดาเนินการเพื่อให้พลเมืองได้ใช้สิทธิตามมาตรานี้ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๔๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๗๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่
กาหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญนี้
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทาร่างพระราชบัญญัตเิ สนอ
มาด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

หมวด ๗
กำรมีสว่ นร่วมทำงกำรเมืองโดยตรงของประชำชน
มาตรา ๑๗๐๑๖๓ ประชำชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไม่น้อยกว่ำ
ห้าหนึ่งหมื่นคน มีสทิ ธิเข้ำชื่อร้องขอต่อประธำนรัฐสภำเพื่อให้
รัฐสภำพิจำรณำกฎหมายร่ำงพระรำชบัญญัตติ ำมทีก่ ำหนดในหมวด
๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญนี้
คำร้องขอตำมวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัตเิ สนอ
มำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรเข้ำชื่อ รวมทัง้ กำรตรวจสอบรำยชื่อ ให้
เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตติ ำมวรรคหนึ่ง สภำ
ผูแ้ ทนรำษฎรและวุฒสิ ภำต้องให้ผแู้ ทนของประชำชนผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตัง้ ทีเ่ ข้ำชื่อเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตนิ นั ้ ชีแ้ จงหลักกำรของร่ำง
พระรำชบัญญัติ และคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพื่อพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำวจะต้องประกอบด้วยผูแ้ ทนของประชำชนผูม้ ี
สิทธิเลือกตัง้ ทีเ่ ข้ำชื่อเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตนิ นั ้ จำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสำมของจำนวนกรรมำธิกำรทัง้ หมดด้วย

หมวด ๗
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
มาตรา ๑๖๓๖๖ ประชาชนพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อย
กว่าหนึ่งหมื่นคนย่อมมีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา
เพื่อให้เสนอร่างกฎหมายตามภาค ๑ หมวด ๒ ส่วนที่ ๒ สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล และภาค ๒ หมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ต่อรัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ทั้งนี้
ตามทีก่ าหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญนี้กฎหมาย
บัญญัติ
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
เสนอมาด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายมีหน้าทีส่ นับสนุนการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายของ
พลเมืองตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกฎหมายตามวรรคหนึ่ง
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เข้าชือ่ เสนอร่างพระราชบัญญัติกฎหมายนั้นชี้แจงหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติกฎหมาย และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย
ผู้แทนของประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
กฎหมายนั้นจานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดด้วย

๔๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่า กิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้
การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอ
ปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการ
สาคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทามิได้
ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องกาหนดวันให้ประชาชนออกเสียง
ประชามติซึ่งจะต้องไม่ก่อนเก้าสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียงประชามติต้อง
กาหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
ในระหว่างที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ รัฐต้อง
ดาเนินการให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น แสดง
ความคิดเห็นของตนได้โดยเท่าเทียมกัน
บุคคลผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีสิทธิ
ออกเสียงประชามติ
ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏว่ามีผมู้ าใช้สิทธิออก
เสียงประชามติเป็นจานวนไม่มากกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผูม้ ีสิทธิออก
เสียงประชามติ ให้ถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบด้วยกับ
เรื่องที่ขอปรึกษานั้น แต่ถ้ามีผู้มาใช้สทิ ธิออกเสียงประชามติมากกว่าหนึ่ง
ในห้าของจานวนผู้มสี ิทธิออกเสียงประชามติและปรากฏว่าผู้ออกเสียง
ประชามติโดยเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าประชาชนโดยเสียง
ข้างมากเห็นชอบด้วยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น

มาตรา ๒๑๔๑๖๕ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่า กิจการในเรื่อง
ใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้ประชำชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ย่อมมี
สิทธิออกเสียงประชำมติ
กำรจัดให้มกี ำรออกเสียงประชำมติให้กระทำได้ในเหตุ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทค่ี ณะรัฐมนตรีเห็นว่ำกิจกำรในเรื่องใดอำจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชำติหรือประชำชน
นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอำจปรึกษำ
ประธำนสภำผูแ้ ทนรำษฎรและประธำนวุฒสิ ภำเพื่อประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำให้มกี ำรออกเสียงประชำมติได้
(๒) ในกรณีทม่ี กี ฎหมำยบัญญัตใิ ห้มกี ำรออกเสียงประชำมติ
กำรออกเสียงประชำมติตำม (๑) หรือ (๒) อำจจัดให้เป็ นกำร
ออกเสียงเพื่อมีขอ้ ยุตโิ ดยเสียงข้ำงมำกของผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงประชำมติ
ในปั ญหำทีจ่ ดั ให้มกี ำรออกเสียงประชำมติ หรือเป็ นกำรออกเสียง
เพื่อให้คำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรีกไ็ ด้ เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัตไิ ว้
เป็ นกำรเฉพำะ
กำรออกเสียงประชำมติตอ้ งเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ในกำรขอ
ปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบในกิจกำรสาคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมวรรคหนึ่งซึง่ มิใช่ท่ี
จัดให้มกี ำรออกเสียงประชำมติ และกำรจัดกำรออกเสียงประชำมติ

มาตรา ๑๖๕๖๗ ประชาชนพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมี
สิทธิส่วนร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงประชามติในการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือในกรณีที่มีประกาศพระบรมราชโองการให้
มีการออกเสียงประชามติเนื่องจากเป็นเรื่องที่อาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของชาติหรือประชาชน หรือในกรณีที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการออกเสียงประชามติ
การจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทาได้ในเหตุ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้
(๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มีการออกเสียง
ประชามติ
การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒)วรรคหนึ่งอาจจัด
ให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผูม้ ีสิทธิออก
เสียงประชามติในปัญหาที่จัดให้มกี ารออกเสียงประชามติ หรือเป็น
การออกเสียงเพื่อให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะอย่างอื่น
การออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบในกิจการตามที่จดั ให้มีการออกเสียงประชามติ
และการจัดให้มกี ารออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ

๔๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้ ในเรื่องทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียงประชามติทห่ี รือ
คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
เกีย่ วกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตาม
โดยเฉพาะ จะกระทำมิได้
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องกาหนดวันให้ประชาชนออกเสียง
ประชามติซึ่งจะต้องไม่ก่อนเก้าสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียงประชามติต้อง
กาหนดเป็นวันเดียวกันทัว่ ราชอาณาจักร
ในระหว่างที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับก่อนกำร
ออกเสียงประชำมติ รัฐต้องดำเนินกำรให้ขอ้ มูลอย่ำงเพียงพอ และ
ให้บุคคลฝ่ ำยทีเ่ ห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจกำรนัน้ มีโอกำสแสดง
ควำมคิดเห็นของตนได้โดยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บุคคลผู้มีสทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีสิทธิ
ออกเสียงประชามติ
ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏว่ามีผมู้ าใช้สิทธิออก
เสียงประชามติเป็นจานวนไม่มากกว่าหนึง่ ในห้าของจานวนผูม้ ีสิทธิออก
เสียงประชามติ ให้ถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบด้วยกับ
เรื่องที่ขอปรึกษานั้น แต่ถ้ามีผมู้ าใช้สิทธิออกเสียงประชามติมากกว่าหนึ่ง
ในห้าของจานวนผูม้ ีสิทธิออกเสียงประชามติและปรากฏว่าผู้ออกเสียง
ประชามติโดยเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าประชาชนโดยเสียง
ข้างมากเห็นชอบด้วยกับเรื่องทีข่ อปรึกษานั้น
การออกเสียงประชามติตามมาตรานีใ้ ห้มีผลเป็นเพียงการให้
คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในเรือ่ งนั้น
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรออกเสียงประชำมติให้เป็ นไปตำม
กฎหมายพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียง

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
รัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะกลุ่มบุคคล จะกระทามิได้
เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้
ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐต้องดาเนินการให้ข้อมูล
อย่างเพียงพอ และให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับ
กิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียม
กัน
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ ซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการดาเนินการ และจานวนเสียง
ประชามติ เพื่อมีข้อยุติ

๔๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๖๕ บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการ
กระทาใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ประชำมติ ซึง่ อย่ำงน้อยต้องกำหนดรำยละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ำรออก
เสียงประชำมติ ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร และจำนวนเสียง
ประชำมติ เพื่อมีขอ้ ยุติ
มาตรา ๖๕๖๙ บุคคลย่อมมีสทิ ธิต่อต้ำนโดยสันติวธิ ซี ง่ึ กำร
มาตรา ๖๙๖๘ บุคคลพลเมืองย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติ
กระทำใด ๆ ทีเ่ ป็ นไปเพื่อให้ได้มำซึง่ อำนำจในกำรปกครองประเทศ วิธีซึ่งการกระทาใด ๆ ที่เป็นไปเพือ่ ให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิ ว้ใน
โดยวิธกี ำรซึง่ มิได้เป็ นไปตำมวิถที ำงทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้
รัฐธรรมนูญนี้
ส่วนที่ ๔
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การภาคเอกชน
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มี
หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ
เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ เว้นแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นข้อมูลที่
มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้เปิดเผย
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พลเมืองย่อมมีสิทธิร้องขอข้อมูล
รวมทั้งติดตามและตรวจสอบ ในเรื่องดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
(๑) การดาเนินงานหรือการปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ
(๓) การรับบริจาคและการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองหรือ
กลุ่มการเมืองและผูส้ มัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ

๔๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๔) การใช้จ่ายเงินของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีธรุ กรรมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยร้องขอให้องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าทีต่ รวจสอบการใช้อานาจรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ควบคุม กากับ หรือรับจดแจ้งหรือจดทะเบียนนิติบุคคล
ดังกล่าว เป็นผูด้ าเนินการ
การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ ถ้าข้อมูลนั้น
จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือ
ส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
พลเมืองและสื่อมวลชนซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าทีต่ รวจสอบการใช้อานาจรัฐ หน่วยงานของรัฐ
หรือต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง
ผู้ซึ่งใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งโดยไม่สจุ ริต ย่อมต้องมีความรับผิด
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๗๑ เพื่อส่งเสริมให้ พลเมืองในแต่ละจังหวัดมี
ส่วนร่วมโดยตรงในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐภายในเขตจังหวัด
ของตน รวมทั้งส่งเสริมให้พลเมืองยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ให้มี
สภาตรวจสอบภาคพลเมืองในแต่ละจังหวัดประกอบด้วยสมาชิก
จานวนไม่เกินห้าสิบคนซึ่งต้องมีภมู ิลาเนาในจังหวัดนั้น และมีทมี่ า
จากผู้แทนสมัชชาพลเมืองจานวนไม่เกินหนึ่งในสี่ ผูแ้ ทนองค์การเอกชน
จานวนไม่เกินหนึ่งในสี่ และสมาชิกส่วนที่เหลือมาจากพลเมืองผู้มสี ทิ ธิ
เลือกตั้ง

๔๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการได้มาซึ่งสมาชิก การ
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรม วาระการดารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของสมาชิก วิธีดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ หน่วยธุรการของสภาตรวจสอบภาคพลเมือง และการ
อื่นที่จาเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สภาตรวจสอบภาคพลเมืองมีอานาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัด
ของตนในการตรวจสอบการกระทาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่
ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดนั้น โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๒) การกระทาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด
นั้นที่มีปัญหาเกีย่ วกับความชอบด้วยกฎหมาย
(๓) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
(๔) การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน
(๕) การกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการ
ละเมิดจริยธรรม

มาตรา ๓๐๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
หรือประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา
๓๐๗ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตาแหน่งได้

มาตรา ๓๐๔๑๖๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร หรือประชำชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จำนวนไม่น้อยกว่ำห้า
สองหมื่นคน มีสทิ ธิเข้ำชื่อร้องขอต่อประธำนวุฒสิ ภำเพื่อให้วฒ
ุ สิ ภำ
มีมติตำมมำตรำ ๓๐๗๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตำมมำตรำ

มาตรา ๑๖๔๗๒ ประชาชนพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวน
ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา
รัฐสภา เพื่อให้วุฒิสภารัฐสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอน
บุคคลผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่น หรือตัด
สิทธิทางการเมืองหรือสิทธิในการดารงตาแหน่งอื่นตามมาตรา

๕๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

คาร้องขอดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผูด้ ารงตาแหน่ง
ดังกล่าวกระทาความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอน
สมาชิกวุฒิสภาออกจากตาแหน่งได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้อง
ขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๓๐๓๒๗๐ ออกจำกตำแหน่งได้ คาร้องขอดังกล่าวต้องระบุ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวกระทาความผิดเป็น
ข้อ ๆ ให้ชัดเจน
คำร้องขอตำมวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติกำรณ์ทก่ี ล่ำวหำว่ำ
ผูด้ ำรงตำแหน่งดังกล่ำวกระทำควำมผิดเป็ นข้อ ๆ ให้ชดั เจน
สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานวุฒิสภาเพื่อให้วฒ
ุ ิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอน
สมาชิกวุฒิสภาออกจากตาแหน่งได้
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรทีป่ ระชำชนจะเข้ำชือ่ ร้อง
ขอตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมกฎหมายพระรำชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

๒๗๐๒๕๓ ออกจากตาแหน่งได้โดยอย่างน้อยต้องกาหนดให้คา
ร้องขอต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาความผิดเป็น
ข้อ ๆ ให้ชัดเจนด้วย
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่า
ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวกระทาความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อ
ร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่กฎหมาย
บัญญัติ

๕๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ภาค ๒
ผู้นาการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง
หมวด ๑
ผู้นาการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี
มาตรา ๗๓ ผู้นำกำรเมืองทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่นซึ่ง
เป็นผู้อำสำมำปฏิบัติหน้ำทีส่ ำธำรณะ ย่อมต้องเป็นพลเมืองทีด่ ี มี
ควำมเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้ำที่ ต่อ
ประเทศชำติและประชำชน ดำรงตนเป็นแบบอย่ำงอันดีงำมของ
สังคม ยึดมั่นในจริยธรรมและธรรมำภิบำล จงรักภักดีต่อชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และรับใช้ประชำชนอย่ำงเต็มกำลัง
ควำมสำมำรถ โดยผู้นำกำรเมืองดังกล่ำวได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกประเภทและทุกระดับ
(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองทั้งระดับชำติและระดับ
ท้องถิ่นทุกตำแหน่ง
ผู้นำอื่นในภำครัฐย่อมต้องปฏิบตั ิตนเช่นเดียวกับผู้นำกำรเมือง
ตำมวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
มาตรา ๗๔ มำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้นำกำรเมืองและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่
สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติกำหนดขึน้ หรือให้ควำมเห็นชอบ โดย
จะต้องมีกลไกและระบบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้กำรบังคับให้เป็นไป
ตำมประมวลจริยธรรมนั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำร
กำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำ
กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรค
หนึ่งของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้ถือว่ำเป็นกำรกระทำผิดทำงวินัย และให้
ผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรทำงวินัยต่อไป ในกรณีทผี่ ู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมืองฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตำม ให้สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ

๕๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
หรือผู้ที่สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติมอบหมำยไต่สวนกำรฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตำมดังกล่ำวโดยเร็ว และให้สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติรำยงำน
ต่อสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ คณะรัฐมนตรี หรือสภำท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และแจ้งให้สมัชชำพลเมืองทรำบด้วย ใน
กรณีที่สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติเห็นสมควรเปิดเผยผลกำรไต่สวน
ดังกล่ำวต่อสำธำรณะเพื่อป้องปรำมมิให้มีกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำง
จริยธรรมต่อไป ก็ให้เปิดเผยผลกำรไต่สวนดังกล่ำวได้
เมื่อได้รับรำยงำนจำกสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ ให้องค์กร
ตำมวรรคสองพิจำรณำและดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยไม่ต้อง
สอบสวนหรือไต่สวนอีก แล้วแจ้งผลให้สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ
ทรำบตำมระยะเวลำที่สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติกำหนด และให้
สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติเปิดเผยผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป
กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้
ดำรงตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือสมำชิกวุฒิสภำ ซึ่งเป็นกำรกระทำผิดร้ำยแรง ย่อมเป็นเหตุแห่ง
กำรถอดถอนหรือกำรตัดสิทธิทำงกำรเมืองตำมมำตรำ ๒๕๓ โดยให้
สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
พิจำรณำดำเนินกำรโดยเร็ว ในกรณีที่ผฝู้ ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรงดังกล่ำวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำง
กำรเมืองอื่น ให้สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติส่งเรื่องให้รัฐสภำพิจำรณำ
ถอดถอนต่อไปตำมมำตรำ ๒๕๓ ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยสมัชชำ
คุณธรรมแห่งชำติบัญญัติ
ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดให้มีกำรออกเสียงลงคะแนน
ตำมวรรคสี่ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปซึ่ง
จะจัดขึ้นในครำวต่อไป โดยในกรณีที่เป็นผูด้ ำรงตำแหน่ง

๕๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
นำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีให้ออกเสียงลงคะแนนในทุกเขตเลือกตัง้
ทั่วประเทศ แต่ในกรณีที่เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ ให้ออกเสียงลงคะแนนในภำคที่ผู้นั้น
ได้รับเลือกตั้งหรือที่ผู้นั้นมีภูมลิ ำเนำอยู่ แล้วแต่กรณี แล้วให้
ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทมี่ ีคะแนนเสียงข้ำงมำกให้ถอดถอนผู้ใด ให้ถอด
ถอนผู้นั้นออกจำกตำแหน่งและให้ตัดสิทธิทำงกำรเมืองหรือสิทธิใน
กำรดำรงตำแหน่งอื่นของผู้นั้นเป็นเวลำห้ำปีนับแต่วันลงคะแนนเสียง
(๒) ในกรณีที่มีกำรออกเสียงลงคะแนนเมื่อผู้นั้นพ้นจำก
ตำแหน่งไปแล้ว ถ้ำมีคะแนนเสียงข้ำงมำกให้ถอดถอนผู้ใด ให้ตัดสิทธิ
ทำงกำรเมืองหรือสิทธิในกำรดำรงตำแหน่งอื่นของผู้นั้นเป็นเวลำห้ำปี
นับแต่วันลงคะแนนเสียง
กำรลงคะแนนเสียงตำมมำตรำนี้ให้เป็นที่สุด และจะมีกำรร้อง
ขอให้มีกำรลงคะแนนเสียงถอดถอนหรือให้ตัดสิทธิผู้นั้นทำงกำรเมือง
หรือสิทธิในกำรดำรงตำแหน่งอื่น โดยอำศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่
ไม่กระทบกระเทือนกำรพิจำรณำของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้
ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
กำรรับสมัครเลือกตั้ง กำรเลือก กำรสรรหำ กำรกลั่นกรอง
กำรพิจำรณำ หรือกำรแต่งตั้งบุคคลใดเข้ำสู่ตำแหน่งที่ใช้อำนำจรัฐไม่
ว่ำตำแหน่งใด รวมทั้งกำรย้ำย กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรเลื่อนเงินเดือน
หรือกำรลงโทษบุคคลใด ต้องใช้พฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคล
นั้นมำเป็นหลักสำคัญประกำรหนึ่งในกำรพิจำรณำด้วย
ให้มีสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติมีอำนำจหน้ำที่ปลูกฝังและ
ส่งเสริมจริยธรรมของประชำชนและผูด้ ำรงตำแหน่งสำธำรณะและ
อำนำจหน้ำที่อื่น
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องค์ประกอบ กำรได้มำ อำนำจหน้ำที่ วิธีไต่สวนและกำร
พิจำรณำของสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ และกำรอื่นที่จำเป็น ให้
เป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติบัญญัติ
มาตรา ๗๕ ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองและผู้นำอื่นใน
ภำครัฐอย่ำงน้อยต้องปฏิบัติตนดังนี้
(๑) แยกเรื่องส่วนตัวออกจำกตำแหน่งหน้ำที่ และยึด
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติและประชำชนเหนือประโยชน์
ส่วนตนและของพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่ตนสังกัด
(๒) รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนอย่ำงแท้จริง ทั้งทำงกำรเมือง ทำงกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน และในกำรตรวจสอบทุกระดับ และนำควำมเห็นของ
ประชำชนมำประกอบกำรตัดสินใจ
(๓) แสดงควำมคิดเห็น อภิปรำย หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่
ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๔) แสดงควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองเมื่อตนหรือผู้อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของตนกระทำผิด หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ประเทศชำติหรือประชำชน
(๕) เมื่อพบว่ำมีกำรกระทำซึ่งมีลักษณะฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ
กฎหมำย หรือประมวลจริยธรรม ต้องคัดค้ำนกำรกระทำดังกล่ำว
และแจ้งให้องค์กรตำมรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้ำทีต่ รวจสอบกำรใช้อำนำจ
รัฐ ทรำบเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำทีต่ ่อไป
ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองและผู้นำอื่นในภำครัฐอย่ำงน้อย
ต้องไม่กระทำกำรดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ตำแหน่งหน้ำที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของ
พรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่ตนสังกัด หรือกระทำกำรอื่นอัน
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เป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ไม่ว่ำกำรนั้นจะต้องห้ำมตำม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย หรือไม่
(๒) ละเมิดหลักสำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ และประเพณี
(๓) ใช้วำจำไม่สภุ ำพ หรือกระทำกำรทีก่ ่อให้เกิดควำมเกลียด
ชังกันระหว่ำงคนในชำติหรือศำสนำ หรือกำรใช้ควำมรุนแรงระหว่ำงกัน
(๔) ยอมให้บุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดครอบงำหรือชี้นำโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมำยหรือขัดต่อประมวลจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
หรือดำเนินกิจกรรม
(๕) ใช้อำนำจหน้ำที่ที่มุ่งสร้ำงควำมนิยมทำงกำรเมืองที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ประชำชนในระยะยำว
(๖) เลี่ยงหรือชี้นำให้บุคคลอื่นเลี่ยงกำรปฏิบัตติ ำมรัฐธรรมนูญ
และกฎหมำย รวมทั้งแสดงควำมเห็นทำนองดังกล่ำวต่อสำธำรณะ
มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรรวมกันจัดตั้งเป็น
มาตรา ๔๗๖๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตัง้
มาตรา ๖๕๗๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง
พรรคกำรเมืองเพื่อสร้ำงเจตนำรมณ์ทำงกำรเมืองของประชำชนและ เป็นพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
พรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน
เพื่อดำเนินกิจกำรในทำงกำรเมืองให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์นั้น ตำม ประชาชนและเพื่อดาเนินกิจการกิจกรรมในทางการเมืองให้
และเพื่อดาเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตาม
วิถีทำงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป็ นไปตามเจตนารมณ์นนั ้ ตามวิถที างการปกครองระบอบ
เป็นประมุขตำมที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขตามทีบ่ ญ
ั ญัติ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามทีบ่ ัญญัติไว้ใน
กำรจัดองค์กรภำยใน กำรดำเนินกิจกำร และข้อบังคับของ
รัฐธรรมนูญนี้
ไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
พรรคกำรเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักกำรพื้นฐำนของกำรปกครอง
พรรคกำรเมืองต้องจัดองค์กรภำยใน การดำเนินกิจกำร และ
การจัดองค์กรภายใน การดาเนินกิจการ และข้อบังคับของ
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ออกข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องให้สอดคล้องกับหลักกำร
พรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานของแห่งการ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมือง
พื้นฐำนแห่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
กรรมกำรบริหำรของพรรคกำรเมือง หรือสมำชิกพรรคกำรเมืองตำม ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ทรงเป็นประมุข ไม่ขัดต่อสถำนะและกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ของ
ประมุข
จำนวนที่กำหนดในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในฐำนะที่เป็นผู้แทนปวงชนชำวไทย และมี
กำรเมือง ซึ่งเห็นว่ำมติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคกำรเมืองที่ตน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ เป็ นสมาชิกของพรรค
เป็นสมำชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถำนะและกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ของ
การเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรค หน้ำที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของชำติและประชำชน
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สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับ
หลักกำรพื้นฐำนแห่งกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญ
พิจำรณำวินิจฉัย
ในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ำมติหรือข้อบังคับดังกล่ำว
ขัดหรือแย้งกับหลักกำรพื้นฐำนแห่งกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือ
ข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป

การเมืองตามจานวนทีก่ าหนดในกฎหมายพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึง่ เห็นว่ามติหรือ
ข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองทีต่ นเป็ นสมาชิกอยู่นนั ้ จะ
ขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุข มีสทิ ธิรอ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับ
ดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข ให้มติ
หรือข้อบังคับนัน้ เป็ นอันยกเลิกไป

คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองมีหน้ำที่ดำเนินกิจกำร
ของพรรคกำรเมืองให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย และข้อบังคับ
พรรคกำรเมือง ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ของชำติและประชำชน และต้องส่งเสริมควำมเป็น
ประชำธิปไตยในพรรคกำรเมือง โดยให้นำควำมในมำตรำ ๗๕ มำใช้
บังคับกับกำรวำงตนของกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองด้วยโดย
อนุโลม
กำรพิจำรณำส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องมีกำรหยั่ง
เสียงประชำชนหรือสมำชิกพรรคกำรเมืองในเขตเลือกตั้งหรือในภำค
และต้องมีเงื่อนไขว่ำในกรณีที่บญ
ั ชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองใดมี
รำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพศใดมำกกว่ำอีกเพศหนึ่งแล้ว อย่ำงน้อย
ในบัญชีรำยชื่อนั้นต้องมีรำยชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นเพศตรงข้ำม
กับเพศนั้นไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมืองและกลุ่ม
กำรเมืองบัญญัติ
กำรรับบริจำค กำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินกิจกรรมทำง
กำรเมืองของพรรคกำรเมือง ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎร และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทีส่ ังกัดพรรคกำรเมือง
ย่อมอยู่ในควำมควบคุมและรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
พรรคกำรเมือง ซึ่งต้องกระทำตำมกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
กำรเมืองและกลุ่มกำรเมืองและพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิก
วุฒิสภำ

๕๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
กำรมีมติของพรรคกำรเมืองให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรลงมติ
ใด ๆ ในสภำผู้แทนรำษฎร จะกระทำได้ก็แต่โดยที่ประชุมของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทีส่ ังกัดพรรคกำรเมืองนั้น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของสังกัดพรรค
กำรเมืองมีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ หรือกรรมกำรบริหำรของ
พรรคกำรเมืองผู้ใดผู้หนึ่ง หรือสมำชิกพรรคกำรเมืองตามมีจำนวนที่
กาหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง ซึ่งไม่น้อยกว่ำหนึ่งพันคน หรือพลเมืองไม่น้อยกว่ำห้ำพัน
คน เห็นว่ำมติหรือกำรจัดองค์กรภำยใน กำรดำเนินกิจกำร ข้อบังคับ
ในเรื่องใดของพรรคกำรเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อ
สถานะและการปฏิบัตหิ น้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมติใดไม่เป็นไปตำมมำตรำนี้ มีสิทธิร้องขอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองให้ปรับปรุงแก้ไขกำรนั้นให้เป็นไป
ตำมมำตรำนีไ้ ด้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองไม่
ดำเนินกำรตำมที่ร้องขอ หรือดำเนินกำรไม่เป็นไปตำมที่ร้องขอ ให้มี
สิทธิยื่นคำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย
ในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ำมติหรือกำรจัดองค์กร
ภำยใน กำรดำเนินกิจกำร ข้อบังคับดังกล่าวขัดพรรคกำรเมือง หรือ
แย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมติใดไม่เป็นไปตำมมำตรำนี้
ให้มติหรือข้อบังคับกำรนั้นเป็นอันยกเลิกไปสิ้นผล และให้คณะ

๕๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

หมวด ๕
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

มาตรา ๘๘ บทบัญญัติในหมวดนีม้ ีไว้เพื่อเป็นแนวทำง
สำหรับกำรตรำกฎหมำยและกำรกำหนดนโยบำยในกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน
ในกำรแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำตำมมำตรำ ๒๑๑
คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภำให้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ไม่มกี ารแก้ไข
ส่วนที่ ๑
บททัวไป
่
มาตรา ๘๘๗๕ บทบัญญัตใิ นหมวดนี้มไี ว้เพื่อเป็ น
แนวทางสาหรับเจตจานงให้รฐั ดาเนินการตรากฎหมายและการ
กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองปฏิบัติให้เป็นไปตำมคำวินิจฉัยของ
ศำลรัฐธรรมนูญโดยพลัน
ให้นำควำมในมำตรำนี้มำใช้บังคับกับกลุ่มกำรเมืองซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดยคณะบุคคลซึ่งมีวตั ถุประสงค์ทำงกำรเมืองและมีฐำนะเป็นนิติ
บุคคล ซึ่งได้แจ้งไว้กับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เท่ำที่จะกระทำได้
ทั้งนี้ ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกำหนดโดยปรึกษำหำรือกับ
กลุ่มกำรเมืองทั้งหลำยตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยพรรคกำรเมืองและกลุ่มกำรเมือง
มาตรา ๗๗ ให้สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติประเมินผลกำรวำง
ตนของผู้นำกำรเมืองและผู้นำอื่นในภำครัฐ และให้คณะกรรมกำร
ประเมินผลแห่งชำติประเมินผลกำรดำเนินกำรของพรรคกำรเมือง
และกลุม่ กำรเมือง แล้วให้แจ้งให้ผนู้ ั้น พรรคกำรเมือง รวมทั้งกลุ่ม
กำรเมืองนั้นทรำบ และประกำศให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป
ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
องค์ประกอบ ที่มำ อำนำจหน้ำที่ และกำรอื่นที่จำเป็นในกำร
ดำเนินกำรของคณะกรรมกำรประเมินผลแห่งชำติ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรประเมินผลแห่งชำติ
หมวด ๕๒
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ส่วนที่ ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๗๕๗๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นเจตจำนง
ให้รัฐดำเนินกำรตรำกฎหมำยและกำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

๕๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
ชัดแจ้งว่ำจะดำเนินกำรใดเพื่อบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้เป็นไปตำม
แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐตำมทีบ่ ัญญัตไิ ว้ในหมวดนี้ และต้องจัดทำ
รำยงำนแสดงผลกำรดำเนินกำรรวมทั้งปัญหำและอุปสรรค เสนอต่อ
รัฐสภำปีละหนึ่งครั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑
คณะรัฐมนตรีทจ่ี ะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภา
ให้ชดั แจ้งว่าจะดาเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็ นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ และต้องจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินการ รวมทัง้
ปั ญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปี ละหนึ่งครัง้
มาตรา ๗๖ คณะรัฐมนตรีตอ้ งจัดทาแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบตั ิ
ราชการในแต่ละปี ของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ จะต้องสอดคล้อง
กับแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีตอ้ งจัดให้มี
แผนการตรากฎหมายทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินการตามนโยบายและ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนที่ ๒
แนวนโยบายด้านความมันคงของรั
่
ฐ
มาตรา ๗๑ รัฐต้องพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์
มาตรา ๗๑๗๗ รัฐต้องพิทกั ษ์รกั ษาไว้ซง่ึ สถาบัน
เอกรำชและบูรณภำพแห่งอำณำเขต
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งอาณาเขต
มาตรา ๗๒ รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหำรไว้เพื่อพิทักษ์รักษำ
อานาจรัฐ และต้องจัดให้มกี าลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
เอกรำช ควำมมั่นคงของรัฐ สถำบันพระมหำกษัตริย์ ผลประโยชน์
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย จาเป็ น และเพียงพอ เพื่อพิทกั ษ์รกั ษาเอก
แห่งชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ราช อธิปไตย ความมันคงของรั
่
ฐ สถาบันพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และเพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
มาตรา ๗๒ รัฐต้องจัดให้มีกาลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษา
เอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะ
ดาเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้
เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทารายงาน
แสดงผลการดาเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อ
รัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง
ตัดออกทั้งมำตรำ

ส่วนที่ ๒
แนวนโยบายด้านความมัน่ คงของรัฐ
มาตรา ๗๗๗๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำ
กษัตริย์ เอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งอำณำเขตและเขต
อำนำจรัฐ ควำมมั่นคงของรัฐ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผลประโยชน์ของชำติ รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีกำลังทหำร อำวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จาเป็นโดยเหมำะสมและเพียงพอแก่ควำมจำเป็นเพื่อพิทักษ์รักษา
เอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์
ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๖๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๗๓ รัฐต้องให้ควำมอุปถัมภ์และคุม้ ครอง
พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่น ส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีและควำม
สมำนฉันท์ระหว่ำงศำสนิกชนของทุกศำสนำ รวมทั้งสนับสนุนกำรนำ
หลักธรรมของศำสนำมำใช้เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต

มาตรา ๗๔ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนำนำประเทศ
และพึงถือหลักในกำรปฏิบัติต่อกันอย่ำงเสมอภำค

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
ส่วนที่ ๔
แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข
การศึกษา และวัฒนธรรม
มาตรา ๗๓๗๙ รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุม้ ครอง
พระพุทธศาสนาซึง่ เป็ นศาสนาทีป่ ระชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบั ถือ
มาช้านานและศาสนาอื่น ทัง้ ต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความ
สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทัง้ สนับสนุ นการ
นาหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินกำรดังกล่ำว และเพื่อ
กำรพัฒนำประเทศ
ส่วนที่ ๔
แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข
การศึกษา และวัฒนธรรม

ส่วนที่ ๖
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ
มาตรา ๗๔๘๒ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความ
ร่วมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบตั ติ ่อกันอย่าง
เสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็ นภาคี รวมทัง้ ตามพันธกรณีทไ่ี ด้กระทาไว้กบั นานา
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ วกับนานา
ประเทศ ตลอดจนต้องให้ความคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างประเทศ

มาตรา ๗๙๘๐ รัฐต้องให้ควำมอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศำสนำซึ่งเป็นศำสนำที่ประชำชนชำวไทยส่วนใหญ่นับถือมำ
ช้ำนำน และศำสนำอื่น ทั้งต้องส่งเสริมให้ศำสนิกชนเข้ำใจและ
เข้ำถึงหัวใจของศำสนำของตน ส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีและควำม
สมำนฉันท์ระหว่ำงศำสนิกชนของทุกศำสนำ รวมทั้งสนับสนุนกำร
นำหลักธรรมของศำสนำมำใช้เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมศีลธรรม
พัฒนำจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตปัญญำ
ส่วนที่ ๖
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ
มาตรา ๘๒๘๑ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและควำมร่วมมือ
กับนำนำประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศ และพึงถือหลักใน
การปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบัติตำม
สนธิสัญญำด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งตาม
และพันธกรณีทไี่ ด้กระทาทำไว้กับนานาประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศและองค์การประชำชน ทั้งในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน กำรเมือง ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกร
ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และกำรพัฒนำ บนพื้นฐำนของ
กำรเคำรพอธิปไตยแห่งดินแดน ควำมเสมอภำค ผลประโยชน์ร่วมกัน
และเป็นไปตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ รวมทั้งต้องจัดสรร
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ทรัพยำกรเพื่อให้เกิดพัฒนำกำรตำมพันธกรณีให้มคี วำมก้ำวหน้ำ
ตำมลำดับ
รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานา
ประเทศ ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างประเทศ
ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๓
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา ๗๗ รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนำกำรเมือง จัดทำ
มาตรา ๗๗๗๘ รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทา
มาตรา ๗๘๘๒ รัฐต้องดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยด้านการ
มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทาง
บริหารพื้นฐำนแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงำนรำชกำรแผ่นดินและ
ข้ำรำชกำร และพนักงำนหรือลูกจ้ำงอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันกำรทุจริต การเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกัน งำนของรัฐอย่ำงอื่น ดังต่อไปนี้
และประพฤติมิชอบ และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
(๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม
มาตรา ๗๘ รัฐต้องกระจำยอำนำจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริม
ปฏิบัติหน้าที่รฐั ต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหาร
ตัดสินใจในกิจกำรท้องถิ่นได้เอง พัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบ
การดาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคานึงถึง
ราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรตลอดทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศใน
ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาคัญจัดระบบงำน
(๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็ นไปเพื่อการพัฒนาสังคม
ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่ำเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนำจังหวัดที่มี
รำชกำรและงำนของรัฐอย่ำงอื่นให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
เศรษฐกิจ และความมันคงของประเทศอย่
่
างยังยื
่ น โดยต้องส่งเสริม
ควำมพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดใหญ่ โดยคำนึงถึง
(๒) พัฒนำและสร้ำงโอกำสเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำง
การดาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคานึงถึง
เจตนำรมณ์ของประชำชนในจังหวัดนั้น
ควำมเป็นธรรมอย่ำงยั่งยืน
มาตรา ๒๓๐ กำรจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ โดยมีกำร ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็ นสาคัญ
(๒๓) จัดระบบการบริหารกระจำยอำนำจ และจัดภำรกิจ
กำหนดตำแหน่งหรืออัตรำของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงเพิ่มขึ้น ให้ตรำเป็น
(๒) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
อำนำจหน้ำที่ และขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน ระหว่ำงรำชกำร
พระรำชบัญญัติ
และส่วนท้องถิน่ ให้มขี อบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อานาจ
กำรรวมหรือกำรโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มผี ลเป็นกำร
ทีช่ ดั เจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จงั หวัดมี หน้าที่ และความรับผิดชอบทีช่ ัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนา
จัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ หรือกำรรวมหรือกำรโอน
แผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชน ประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อรวมทั้ง
กระทรวง ทบวง กรม ที่มิได้มีกำรจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้น
ใหม่ ทั้งนี้ โดยไม่มีกำรกำหนดตำแหน่งหรืออัตรำของข้ำรำชกำรหรือ ในพืน้ ที่
พัฒนำจังหวัดเพื่อประโยชน์ที่มีควำมพร้อมให้เป็นองค์กรบริหำร
(๓) กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พึง่ ตนเอง
ลูกจ้ำงเพิ่มขึ้น หรือกำรยุบกระทรวง ทบวง กรม ให้ตรำเป็นพระรำช
และตัดสินใจในกิจการของท้องถิน่ ได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
กฤษฎีกำ
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ภำยในสำมปีนับแต่วันที่มีกำรรวมหรือกำรโอนกระทรวง
ทบวง กรม ตำมวรรคสอง จะกำหนดตำแหน่งหรืออัตรำของ
ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงเพิ่มขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึน้ ใหม่
หรือในกระทรวง ทบวง กรม ที่ถูกรวมหรือโอนไป มิได้
พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคสอง ให้ระบุอำนำจหน้ำที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ กำรโอนอำนำจหน้ำที่ตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยซึ่งหน่วยรำชกำรหรือเจ้ำพนักงำนที่มีอยูเ่ ดิม
กำรโอนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำย รวมทั้งทรัพย์สนิ
และหนีส้ ิน เอำไว้ด้วย
กำรดำเนินกำรตำมวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ที่มี
พระรำชบัญญัติจดั ตั้งขึ้นแล้ว ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ โดยให้ถอื
ว่ำพระรำชกฤษฎีกำที่ตรำขึ้นนั้น มีผลเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ในพระรำชบัญญัติหรือกฎหมำยทีม่ ีผลใช้บังคับได้ดังเช่น
พระรำชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ส่วนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิน่ และระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศในท้องถิน่ ให้
ทัวถึ
่ งและเท่าเทียมกันทัวประเทศ
่
รวมทัง้ พัฒนาจังหวัดทีม่ คี วาม
พร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ โดยคานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนัน้
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธกี ารทางาน เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ เี ป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ราชการ
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้
การจัดทาและการให้บริการสาธารณะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน
(๖) ดาเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายทีม่ หี น้าทีใ่ ห้
ความเห็นเกีย่ วกับการดาเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบ
การตรากฎหมายของรัฐ ดาเนินการอย่างเป็ นอิสระ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็ นไปตามหลักนิตธิ รรม
(๗) จัดให้มแี ผนพัฒนาการเมือง รวมทัง้ จัดให้มสี ภาพัฒนา
การเมืองทีม่ คี วามเป็ นอิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ท้องถิ่นขนำดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนำรมณ์ของประชำชนในพื้นที่
จังหวัดนั้น
(๓) กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเอง
และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของ
รัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการมีกลไกป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภำพทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน
(๕) มีกลไกในกำรกำกับและควบคุมให้กำรใช้อำนำจรัฐเป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชำติและประชำชนอย่ำงแท้จริง
(๕๖) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้
การจัดทาและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนคุ้มครองให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และให้บริกำรประชำชนอย่ำงทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว
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(๘) ดาเนินการให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รบั
สิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
มาตรา ๗๘ รัฐต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
มาตรา ๒๓๐ การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ โดย
มีการกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึน้
ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีผลเป็นการ
จัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ หรือการรวมหรือการโอน
กระทรวง ทบวง กรม ที่มิได้มีการจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้น
ใหม่ ทั้งนี้ โดยไม่มีการกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือ
ลูกจ้างเพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา
ภายในสามปีนับแต่วันทีม่ ีการรวมหรือการโอนกระทรวง
ทบวง กรม ตามวรรคสอง จะกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างเพิม่ ขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตัง้ ขึน้
ใหม่ หรือในกระทรวง ทบวง กรม ที่ถูกรวมหรือโอนไป มิได้
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ระบุอานาจหน้าที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การโอนอานาจหน้าที่ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งหน่วยราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่

(๗) ส่งเสริมและคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงมีจริยธรรม
(๖) ดาเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบ
การตรากฎหมายของรัฐ ดาเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม
(๗) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนา
การเมืองทีม่ ีความเป็นอิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติ
ตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
(๘) ดาเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รับ
สิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
กำรจัดทำบริกำรสำธำรณะใดที่องค์กรบริหำรท้องถิ่น ชุมชน
หรือบุคคล สำมำรถดำเนินกำรได้โดยมีมำตรฐำน คุณภำพ และ
ประสิทธิภำพ ไม่น้อยกว่ำรัฐ รัฐพึงกระจำยภำรกิจดังกล่ำวให้องค์กร
บริหำรท้องถิ่น ชุมชน หรือเอกชนดังกล่ำว ดำเนินกำรภำยใต้กำร
กำกับดูแลที่เหมำะสมจำกรัฐ
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เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้ง
ทรัพย์สินและหนี้สิน เอาไว้ด้วย
การดาเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ที่มี
พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งขึ้นแล้ว ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยให้
ถือว่าพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้น มีผลเป็นการแก้ไขเพิม่ เติม
บทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มผี ลใช้บังคับได้
ดังเช่นพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
มาตรา ๘๓ รัฐต้องส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
(๑) มีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำย แผน และงบประมำณ
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ร่วมกับส่วนรำชกำรและองค์กรบริหำรท้องถิ่น
(๒) สงวน ดูแลรักษำ และใช้ประโยชน์ในทรัพยำกรธรรมชำติ
ในชุมชนอย่ำงยั่งยืน
(๓) คุ้มครองและรักษำสิ่งแวดล้อม สุขภำพ ตลอดจน
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีทำงเศรษฐกิจ สังคม และควำมรูร้ ักสำมัคคี
ของบุคคลในชุมชนนั้นและกับชุมชนอื่น
(๔) ส่งเสริมและรักษำไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญำอันดีงำมของชุมชน ของท้องถิ่น และ
ของชำติ
(๕) คุ้มครองชนพื้นเมืองและชนชำติพันธุ์ให้ดำรงอัตลักษณ์
ของตนได้อย่ำงมีศักดิศ์ รี
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
อย่ำงแท้จริงกับรัฐ ชุมชน และองค์กรบริหำรท้องถิ่น ในกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรำนี้
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มาตรา ๘๐ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนำเด็กและเยำวชน ส่งเสริม
ควำมเสมอภำคของหญิงและชำย เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเป็นปึกแผ่น
ของครอบครัว และควำมเข้มแข็งของชุมชน
รัฐต้องสงเครำะห์คนชรำ ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและ
ผู้ด้อยโอกำสให้มีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดแี ละพึ่งตนเองได้
มาตรา ๘๑ รัฐต้องจัดกำรศึกษำอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัด
กำรศึกษำอบรมให้เกิดควำมรู้คู่คณ
ุ ธรรม จัดให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรศึกษำ
แห่งชำติ ปรับปรุงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจและสังคม สร้ำงเสริมควำมรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข สนับสนุนกำรค้นคว้ำวิจัยในศิลปวิทยำกำรต่ำง ๆ เร่งรัด
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ กำรพัฒนำประเทศ พัฒนำวิชำชีพครู
และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องจัดและส่งเสริมกำรสำธำรณสุขให้ประชำชน
ได้รับบริกำรที่ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง

มาตรา ๘๐ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ
เป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชนรัฐต้อง
ดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรม
เลีย้ งดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของสถาบันครอบครัว
และชุมชน รวมทัง้ ต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผสู้ งู อายุ ผู้
ยากไร้ ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และผูอ้ ยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และพึง่ พาตนเองได้
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพทีเ่ น้นการ
สร้างเสริมสุขภาพอันนาไปสูส่ ขุ ภาวะทีย่ งยื
ั ่ นของประชาชน รวมทัง้
จัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐาน
อย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูม้ ี
หน้าทีใ่ ห้บริการดังกล่าวซึง่ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานวิชาชีพและ
จริยธรรม ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม จัดให้มแี ผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของชาติ จัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก รวมทัง้ ปลูกฝั งให้ผเู้ รียนมี

มาตรา ๘๐๘๔ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้าน
สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนีร้ ัฐต้อง
จัด ส่งเสริม และทำนุบำรุงกำรศึกษำอบรมทุกระดับและทุกรูปแบบ
โดย
(๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพอันนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้ง
จัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มี
หน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
(๓๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม จัดให้มแี ผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้กา้ วหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทัง้ ปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินยั คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
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จิตสานึกของความเป็ นไทย มีระเบียบวินยั คานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม
และยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน องค์การทางศาสนา และ
เอกชน จัดและมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐ
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยั ในศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ขอ้ มูลผลการศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุน
สนับสนุนการศึกษาวิจยั จากรัฐ
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรูร้ กั สามัคคีและการเรียนรู้
ปลูกจิตสานึก และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และผู้ด้อยโอกาสให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดีและพึง่ ตนเองได้
มาตรา ๘๑ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้
เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

กษัตริยท์ รงเป็นประมุขสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรศึกษำอบรมโดยมี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง เพื่อพัฒนำคนให้เกิดควำมรู้ มีศีลธรรม มีกำร
พัฒนำจิตใจ ปัญญำ และทักษะชีวติ ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ และพัฒนำกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก
(๒) มีนโยบำยกำรศึกษำที่มีควำมต่อเนื่อง
(๓) มีกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำนที่เพียงพอ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัด
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐมีกำรพัฒนำหลักสูตรทั้งในส่วนกลำงและท้องถิ่น เพื่อให้มีกำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับภูมิสังคมและพัฒนำกำรของโลก
(๕) พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และปรำชญ์ชำวบ้ำน
รวมทั้งจัดระบบกำรให้ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ เพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ำระหว่ำงบุคลำกรในภำครัฐและภำคเอกชน
(๕๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัย ในศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ และพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และกำรเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยจากรัฐดังกล่ำว รวมทั้งกำรคุ้มครองภูมิปัญญำและสิทธิ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรูร้ ักสามัคคีและการเรียนรู้
ปลูกจิตสานึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้
ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง

ส่วนที่ ๙
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา
และพลังงาน

มาตรา ๘๖ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๙
(๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
นวัตกรรมด้านต่าง ๆ โดยจัดให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัด
และพลังงาน
งบประมาณสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้มีสถาบัน
การศึกษาและพัฒนา จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและ
มาตรา ๘๖ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้าน
พัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี้
บุคลากรที่เหมาะสม รวมทัง้ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
(๑) ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้าน
วิทยาศาสตร์ในการดารงชีวติ
นวัตกรรมด้านต่าง ๆ โดยจัดให้มกี ฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัด
(๒) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้
งบประมาณสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และให้มสี ถาบัน
ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
การศึกษาและพัฒนา จัดให้มกี ารใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและ
รวมทัง้ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
พัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ และการพัฒนา
บุคลากรทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ เผยแพร่ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้ จากธรรมชาติและเป็นคุณ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ในการดารงชีวติ
(๒) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้
ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และภูมปิ ั ญญาไทย
รวมทัง้ ให้ความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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(๓) ส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั พัฒนา และใช้
ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็ นคุณ
ต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
มาตรา ๘๐ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนำเด็กและเยำวชน ส่งเสริม
มาตรา ๘๐ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ควำมเสมอภำคของหญิงและชำย เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเป็นปึกแผ่น ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ
ของครอบครัว และควำมเข้มแข็งของชุมชน
เป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชนรัฐต้อง
รัฐต้องสงเครำะห์คนชรำ ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและ ดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา
ผู้ด้อยโอกำสให้มีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดแี ละพึ่งตนเองได้
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรม
เลีย้ งดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของสถาบันครอบครัว
และชุมชน รวมทัง้ ต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผสู้ งู อายุ ผู้
ยากไร้ ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และผูอ้ ยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และพึง่ พาตนเองได้
รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และผู้ด้อยโอกาสให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดีและพึง่ ตนเองได้
มาตรา ๘๒ รัฐต้องจัดและส่งเสริมกำรสำธำรณสุขให้ประชำชน
มาตรา ๘๐ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ได้รับบริกำรที่ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ
เป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชนรัฐต้อง
ดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพทีเ่ น้นการ
สร้างเสริมสุขภาพอันนาไปสูส่ ขุ ภาวะทีย่ งยื
ั ่ นของประชาชน รวมทัง้
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มาตรา ๘๐ (๑)๘๕ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนำเด็กและ
เยำวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริม
มีควำมเสมอภาคของหญิงสมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ
คุณธรรม และชายจริยธรรม เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเป็นปึกแผ่น
ของสถำบันครอบครัว และชุมชน รวมทั้งต้องสงเครำะห์และจัด
สวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ ผู้ยำกไร้
และผู้อยู่ในสภำวะยำกลำบำก และพัฒนำระบบหลักประกันรำยได้
และสวัสดิกำรอื่นสำหรับผู้สูงอำยุ ทั้งนี้ เพื่อให้มคี ุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรบริหำร
ท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวด้วย

มาตรา ๘๐ (๒)๘๖ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของ
ประชาชน รวมทั้งรัฐต้องจัดและส่งเสริมให้ประชำชนได้รับบริกำร
สำธำรณสุขทีเ่ หมำะสม ทั่วถึง มีคณ
ุ ภำพ ได้มำตรฐำน อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐำนอันจำเป็น
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กำรนำแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์พื้นบ้ำนไทยมำใช้ในกำร
ให้บริกำร พัฒนำระบบสุขภำพและสิ่งแวดล้อมที่เน้นกำรสร้ำงเสริม
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มาตรา ๗๕ รัฐต้องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของบุคคล จัดระบบงำนของกระบวนกำร
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพและอำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชน
อย่ำงรวดเร็วและเท่ำเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงำนรำชกำรและงำน
ของรัฐอย่ำงอื่นให้มีประสิทธิภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน
รัฐต้องจัดสรรงบประมำณให้พอเพียงกับกำรบริหำรงำนโดย
อิสระของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ศำลรัฐธรรมนูญ ศำลยุติธรรม
ศำลปกครอง คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ และคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
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จัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐาน
อย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูม้ ี
หน้าทีใ่ ห้บริการดังกล่าวซึง่ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานวิชาชีพและ
จริยธรรม ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
ส่วนที่ ๕
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
มาตรา ๗๕๘๑ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงาน
ของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนรัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการ
ยุตธิ รรม ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลให้มกี ารปฏิบตั แิ ละบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็ นธรรม และทัวถึ
่ ง ส่งเสริมการให้ความ
ช่วยเหลือและให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุตธิ รรมให้มี
ประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการยุตธิ รรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(๒) คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พน้ จากการล่วง
ละเมิด ทัง้ โดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและโดยบุคคลอื่น และต้องอานวย
ความยุตธิ รรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

สุขภำพอันนำไปสู่สุขภำวะที่ยั่งยืนของประชำชน รวมทั้งส่งเสริมให้
องค์กรบริหำรท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน มีส่วนร่วมในกำรจัดทำ
บริกำรและพัฒนำระบบกำรสำธำรณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการ
ดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ส่วนที่ ๕
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุตธิ รรม
มาตรา ๘๑๘๗ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้าน
กฎหมายและการยุติธรรม ดังต่อไปนี้รัฐต้องจัดให้มีกำรพัฒนำ
กฎหมำยให้ทันสมัย ลดควำมเหลือ่ มล้ำ และสร้ำงควำมเป็นธรรมทำง
เศรษฐกิจและสังคม ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่สร้ำงภำระและ
ขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ทำให้กลไกของรัฐสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้
อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จัดให้มีกำร
ประเมินผลกระทบของร่ำงกฎหมำยที่เสนอ รวมทั้งจัดให้มีกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนที่ได้รบั ผลกระทบในกำรตรำกฎหมำย
และกฎ
(๑) รัฐต้องดูแลให้มกี ำรปฏิบัติและบังคับกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยอย่างถูกต้องโดยเคร่งครัด รวดเร็ว และเป็นธรรม คุ้มครอง
สิทธิและทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานเสรีภำพของ
บุคคลมิให้เกิดกำรล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่างหรือ
โดยบุคคลอื่นในกระบวนการยุตธิ รรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้
ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และ
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
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(๓) จัดให้มกี ฎหมายเพื่อจัดตัง้ องค์กรเพื่อการปฏิรปู
กฎหมายทีด่ าเนินการเป็ นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ของประเทศ รวมทัง้ การปรับปรุงกฎหมายให้เป็ นไปตาม
รัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟั งความคิดเห็นของผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
จากกฎหมายนัน้ ประกอบด้วย
(๔) จัดให้มกี ฎหมายเพื่อจัดตัง้ องค์กรเพื่อการปฏิรปู
กระบวนการยุตธิ รรมทีด่ าเนินการเป็ นอิสระ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
ยุตธิ รรม
(๕) สนับสนุนการดาเนินการขององค์กรภาคเอกชนทีใ่ ห้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหารงาน
โดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วง
ละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และต้องอานวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
(๓) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตัง้ องค์กรเพื่อการปฏิรูป
กฎหมายที่ดาเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ของประเทศ รวมทัง้ การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
จากกฎหมายนั้นประกอบด้วย
(๔) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมที่ดาเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรม
(๕) สนับสนุนการดาเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่
รัฐต้องจัดระบบงำนของรัฐและกระบวนกำรยุติธรรมให้อำนวยควำม
ยุติธรรมแก่ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั่วถึง เท่ำเทียมกัน และ
เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย ป้องกันมิให้มีกำรแสวงหำประโยชน์จำก
ประชำชนโดยมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยและ
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน โดยเฉพาะผู้
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวจัดให้มีกลไกกำร
ระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรยุติธรรมชุมชนและกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงเลือก และสนับสนุนให้ประชำชนและองค์กรวิชำชีพมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรมและกำรช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำย
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มาตรา ๘๓ รัฐต้องดำเนินกำรให้มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำง
เป็นธรรม
มาตรา ๘๔ รัฐต้องจัดระบบกำรถือครองที่ดินและกำรใช้ที่ดิน
อย่ำงเหมำะสม จัดหำแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรอย่ำงทั่วถึง และ
รักษำผลประโยชน์ของเกษตรกรในกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรให้
ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมกำรรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวำงแผน
กำรเกษตรและรักษำผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร
มาตรา ๘๕ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ ครองระบบ
สหกรณ์
มาตรา ๘๖ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชำกรวัยทำงำนมีงำนทำ
คุ้มครองแรงงำนโดยเฉพำะแรงงำนเด็กและแรงงำนหญิง จัดระบบแรงงำน
สัมพันธ์ กำรประกันสังคม รวมทั้งค่ำตอบแทนแรงงำนให้เป็นธรรม
มาตรา ๘๗ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอำศัย
กลไกตลำด กำกับดูแลให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค
และป้องกันกำรผูกขำดตัดตอนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมทั้งยกเลิก
และละเว้นกำรตรำกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้อง
กับควำมจำเป็นทำงเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจกำรแข่งขันกับ
เอกชน เว้นแต่มีควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ
รักษำผลประโยชน์ส่วนรวม หรือกำรจัดให้มีกำรสำธำรณูปโภค

ส่วนที่ ๗
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิ จ
มาตรา ๘๓ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี าร
ดาเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรา ๘๓๘๔ รัฐต้องดาเนินการให้มีการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรมตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็ นธรรมโดยอาศัย
กลไกตลาด และสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น โดย
ต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ทค่ี วบคุมธุรกิจ
ซึง่ มีบทบัญญัตทิ ไ่ี ม่สอดคล้องกับความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ และต้อง
ไม่ประกอบกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มี
ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมันคงของรั
่
ฐ รักษา
ผลประโยชน์สว่ นรวม หรือการจัดให้มสี าธารณูปโภค
(๒) สนับสนุ นให้มกี ารใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กบั การประกอบกิจการ
(๓) ควบคุมให้มกี ารรักษาวินยั การเงินการคลังเพื่อ
สนับสนุนเสถียรภาพและความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและสังคมของ
ประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มคี วามเป็ นธรรม
และสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๔) จัดให้มกี ารออมเพื่อการดารงชีพในยามชราแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างทัวถึ
่ ง

ส่วนที่ ๗
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
มาตรา ๘๓๘๘ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำร
ดำเนินกำรตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่กำร
พัฒนำในทุกระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน
รัฐต้องส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเสรีอย่ำงเป็นธรรม ลด
ควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม มี
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และนำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรประกอบ
กิจกำร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภำคเอกชนเข้ำมำมี
บทบำทในทำงเศรษฐกิจทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดควำมเข้มแข็งในทำงเศรษฐกิจของประเทศ คุ้มครอง ส่งเสริม
และขยำยโอกำสในกำรประกอบอำชีพของประชำชน และต้อง
ป้องกันกำรผูกขำด ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
รัฐไม่พึงประกอบกิจกำรอันมีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับ
เอกชน เว้นแต่มีควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคง
ของรัฐ กำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรจัดให้มีสำธำรณูปโภค
รัฐต้องส่งเสริมกำรประกอบวิสำหกิจขนำดย่อมและขนำด
กลำง วิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุน
สินค้ำและบริกำรจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิปญ
ั ญำไทย ส่งเสริม
ระบบสหกรณ์ และพัฒนำกำรท่องเที่ยวของประเทศให้มีคณ
ุ ภำพ
และยั่งยืน
มาตรา ๘๔ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัย
กลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดย
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(๕) กากับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็ นธรรม ป้ องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม และคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(๖) ดาเนินการให้มกี ารกระจายรายได้อย่างเป็ นธรรม
คุม้ ครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิน่ และภูมปิ ั ญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ
และการประกอบอาชีพ
(๗) ส่งเสริมให้ประชากรวัยทางานมีงานทา คุม้ ครองแรงงาน
เด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีทผ่ี ทู้ างานมี
สิทธิเลือกผูแ้ ทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทัง้ คุม้ ครองให้ผทู้ า
งานทีม่ คี ุณค่าอย่างเดียวกันได้รบั ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการทีเ่ ป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๘) คุม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต
และการตลาด ส่งเสริมให้สนิ ค้าเกษตรได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด รวมทัง้
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชน์รว่ มกันของเกษตรกร
(๙) ส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ ครองระบบสหกรณ์ให้เป็ น
อิสระ และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทัง้ การ
รวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดาเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ
(๑๐) จัดให้มสี าธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอันจาเป็ นต่อการ
ดารงชีวติ ของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมันคงของรั
่
ฐ
ในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอันจาเป็ นต่อ

ต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจ
ซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจาเป็นทางเศรษฐกิจ และ
ต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้น
แต่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค
(๒) สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาล ควบคู่กับการประกอบกิจการ
(๓) ควบคุมให้มีการรักษาวินยั การเงินการคลังเพื่อ
สนับสนุนเสถียรภาพและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มคี วามเป็นธรรม
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๔) จัดให้มีการออมเพื่อการดารงชีพในยามชราแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง
(๕) กากับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค
(๖) ดาเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
คุ้มครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิต
สินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ
(๗) ส่งเสริมให้ประชากรวัยทางานมีงานทา คุ้มครองแรงงาน
เด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ทางานมี
สิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทัง้ คุม้ ครองให้ผู้ทา
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การดารงชีวติ ของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อ
ความเสียหายแก่รฐั
(๑๑) การดาเนินการใดทีเ่ ป็ นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่าย
ขัน้ พืน้ ฐานของกิจการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานของรัฐอันจาเป็ นต่อ
การดารงชีวติ ของประชาชน หรือเพื่อความมันคงของรั
่
ฐตกไปเป็ น
กรรมสิทธิของเอกชน
หรือทาให้รฐั เป็ นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
์
เอ็ด จะกระทามิได้
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การ
ขนส่งทางราง รวมทัง้ การดาเนินการตามระบบบริหารจัดการ
ขนส่งทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ
(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทาง
เศรษฐกิจทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ ให้มคี วามเข้มแข็ง
(๑๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ ในทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๘๔ รัฐต้องจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้
ที่ดินอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งน้าเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกร
อย่างทั่วถึง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริม
การรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร
มาตรา ๘๕ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบ
สหกรณ์
มาตรา ๘๖ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทางานมีงานทา
คุม้ ครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบ

งานทีม่ ีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
(๘) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต
และการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทัง้
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชน์รว่ มกันของเกษตรกร
(๙) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ
และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการ
รวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดาเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ
(๑๐) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจาเป็น
ต่อการดารงชีวิตของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจ
ก่อความเสียหายแก่รัฐ
(๑๑) การดาเนินการใดที่เป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่าย
ขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจาเป็นต่อ
การดารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทาให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
เอ็ด จะกระทามิได้
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนส่ง
ทางราง รวมทั้งการดาเนินการตามระบบบริหารจัดการขนส่งทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ
(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทาง
เศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
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แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้
(๑๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เป็นธรรม
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ ในทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๘๗ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดย
อาศัยกลไกตลาด กากับดูแลให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจาเป็นทางเศรษฐกิจ และต้อง
ไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค
มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบำยกำรเงิน กำรคลัง และ
งบประมำณภำครัฐ โดยยึดหลักกำรรักษำวินัยและควำมยั่งยืน
ทำงกำรคลัง และกำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดินอย่ำงคุ้มค่ำ จัดให้มีระบบ
กำรเงินกำรคลังเพื่อสังคม มีระบบภำษีอำกรที่มีควำมเป็นธรรม มี
ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน และสอดคล้องกับ
กำรเปลีย่ นแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม จัดสรรงบประมำณโดย
คำนึงถึงควำมเสมอภำคทำงเพศและควำมเสมอภำคด้ำนอื่น มีกลไก
ป้องกันกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มุ่งสร้ำงควำมนิยมทำงกำรเมือง
ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ประชำชนในระยะยำว และมีกลไกตรวจสอบและเปิดเผยกำรใช้
จ่ำยเงินของรัฐที่มีประสิทธิภำพ
มาตรา ๘๖ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชำกรวัยทำงำนมีงำนทำ
มาตรา ๘๓๘๔ รัฐต้องดาเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่าง
มาตรา ๘๔ (๗)๙๐ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรประชำชนวัย
คุ้มครองแรงงำนโดยเฉพำะแรงงำนเด็กและแรงงำนหญิง จัดระบบแรงงำน เป็นธรรมตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
ทำงำนและแรงงำนสูงวัยมีงำนทำที่เหมำะสม คุม้ ครองแรงงำนเด็ก
สัมพันธ์ กำรประกันสังคม รวมทั้งค่ำตอบแทนแรงงำนให้เป็นธรรม
และสตรี ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ แรงงำนซึ่งเป็นผู้ป่วยด้วยโรคต่ำง ๆ
(๗) ส่งเสริมให้ประชากรวัยทางานมีงานทา คุม้ ครองแรงงาน
และแรงงำนที่มีปญ
ั หำอื่นทำนองเดียวกัน จัดระบบแรงงำนสัมพันธ์
เด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีทผ่ี ทู้ างานมี
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สวัสดิการทีเ่ ป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
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และระบบไตรภาคีที่ผู้ทางานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบกำร
ประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองต้องให้ผู้ทำงำนที่มีคุณค่าอย่าง
เดียวกันได้รบั ค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิกำรที่เป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
มาตรา ๘๓๘๔ รัฐต้องดาเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่าง
มาตรา ๘๔ (๑๐)๙๑ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้าน
เศรษฐกิจ ดังต่อไปนีร้ ัฐต้องจัดให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ
เป็นธรรมตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน
(๑๐) จัดให้มสี าธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอันจาเป็ นต่อการ
รัฐต้องจัดให้มสี ำธำรณูปโภคขั้นพืน้ ฐำนอันจำเป็นต่อกำร
ดารงชีวติ ของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมันคงของรั
่
ฐ
ในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอันจาเป็ นต่อ ดำรงชีวิตของประชำชนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
การดารงชีวติ ของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อ รัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนอันจำเป็น
ต่อกำรดำรงชีวิตของประชำชนอยู่ในความกำรผูกขำดของเอกชน อัน
ความเสียหายแก่รฐั
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ หรือทำให้ประชำชนต้องรับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยเกินสมควร หรือปิดกั้นโอกำสในกำรเข้ำถึงของประชำชน
ส่วนที่ ๘
ส่วนที่ ๘
แนวนโยบายด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
และสิ่ งแวดล้อม
มาตรา ๗๙ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วน
มาตรา ๗๙๘๕ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
มาตรา ๘๕๙๒ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้าน
ร่วมในกำรสงวน บำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ มีส่วนร่วมในการสงวน บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนีท้ รัพยำกร
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำร ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล ธรรมชำติเป็นสมบัติของชำติเพื่อประโยชน์สำธำรณะ รัฐต้องบริหำร
ส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุม้ ครองคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมหลักกำร
รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม บารุงรักษา และคุม้ ครองคุณภาพ จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐ ประชำชน
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภำวะมลพิษที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมตามหลักการการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตลอดจนควบคุมและ และชุมชน ทั้งในระดับชำติและท้องถิ่น และต้องบริหำรจัดกำร
สุขภำพอนำมัย สวัสดิภำพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
สิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมและหลักกำรพัฒนำที่
กาจัดภาวะมลพิษทีม่ ีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
ยั่งยืน เพือ่ สร้ำงดุลยภำพระหว่ำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม
คุณภาพชีวติ ของประชาชนรัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบาย
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ดังต่อไปนี้
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(๑) กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ทด่ี นิ ให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทัง้ ผืน
ดิน ผืนน้า วิถชี วี ติ ของชุมชนท้องถิน่ และการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกาหนดมาตรฐานการใช้ทด่ี นิ อย่าง
ยังยื
่ น โดยต้องให้ประชาชนในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากหลักเกณฑ์
การใช้ทด่ี นิ นัน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจด้วย
(๒) กระจายการถือครองทีด่ นิ อย่างเป็ นธรรมและ
ดาเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิในทีด่ นิ เพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอย่างทัวถึ
่ งโดยการปฏิรปู ทีด่ นิ หรือวิธอี ่นื รวมทัง้
จัดหาแหล่งน้าเพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม
แก่การเกษตร
(๓) จัดให้มกี ารวางผังเมือง พัฒนา และดาเนินการตามผัง
เมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น
(๔) จัดให้มแี ผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและทรัพยากร
ธรรมชาติอ่นื อย่างเป็ นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทัง้ ต้อง
ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสงวน บารุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุล
(๕) ส่งเสริม บารุงรักษา และคุม้ ครองคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ตามหลักการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่
มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน

(๑) กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืน
ดิน ผืนน้า วิถชี ีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกาหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่าง
ยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์
การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
(๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ดาเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทัง้
จัดหาแหล่งน้าเพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้อย่างพอเพียงและ
เหมาะสมแก่การเกษตร
(๓) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดาเนินการตามผัง
เมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(๔) จัดให้มแี ผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุล
(๕) รัฐต้องส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนและควบคุมและ
กำจัดภำวะมลพิษโดยมีมำตรกำรที่มผี ลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประสิทธิผล จัดหำ
เครื่องมือและกลไกต่ำง ๆ เพื่อให้ประชำชน ชุมชนท้องถิ่น และ
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โดยประชาชน ชุมชนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมี
ส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย และมี
ควำมยุติธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม
รัฐต้องจัดให้มีแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ป่ำไม้ ทะเล
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และทรัพยำกรธรรมชำติอื่น และ
ดำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำวอย่ำงเป็นระบบ ยั่งยืน และเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยให้สอดคล้องกับหลักกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเป็นธรรม ภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคม
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
รัฐต้องจัดให้มีกำรผังเมือง กำรพัฒนำเมืองและชนบทใน
ลักษณะบูรณำกำร จัดระบบกำรใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดย
คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกำรใช้กำรผังเมืองเป็น
แนวทำงและมำตรฐำนในกำรพัฒนำสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
และกำรใช้ที่ดินอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน จัดระบบกำรถือครองที่ดิน
และกำรใช้ที่ดินอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชน ชุมชนท้องถิ่น และ
องค์กรบริหำรท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรตำมมำตรำนี้
มาตรา ๘๖ (๓)๙๓ รัฐต้องสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน
กำกับดูแลให้มีกำรประกอบกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำน
และพลังงำนทดแทนอย่ำงได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม
และคุ้มค่ำ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนทุก
ประเภทให้เต็มศักยภำพ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ และ
กำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็น
คุณต่อสิ่งแวดล้อมทุกประเภทอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้ง
ต้องสนับสนุนให้ประชำชน ชุมชน องค์กรบริหำรท้องถิ่น และเอกชน

มาตรา ๘๖ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี้
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั พัฒนา และใช้
ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็ นคุณ
ต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
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ประชำชนในกำรกำหนดนโยบำย กำรตัดสินใจทำงกำรเมือง กำรวำง
แผนพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง รวมทั้งกำรตรวจสอบกำร
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ส่วนที่ ๑๐
แนวนโยบายด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน

มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรผลิตพลังงำนเพื่อใช้เองและ
เพื่อจำหน่ำยด้วย
มาตรา ๙๔ รัฐต้องส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะโดยคำนึงถึง
วัฒนธรรมในทุกมิตเิ พื่อให้เป็นรำกฐำนเอกลักษณ์ของชำติและ
ท้องถิ่น บริหำรจัดกำรวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจและสังคม และเปิดพื้นทีส่ ำธำรณะสำหรับกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ โดยต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชน
ชุมชน และองค์กรบริหำรท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรำนี้
มาตรา ๙๕ รัฐต้องส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำกำรกีฬำเพื่อ
พัฒนำสุขภำพและคุณภำพชีวิตของประชำชน และต้องส่งเสริมให้มี
กำรพัฒนำกำรกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศในทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรกีฬำทีเ่ ป็นระบบ ทันสมัย และมีมำตรฐำน
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
ส่วนที่ ๑๐
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

มาตรา ๗๖๘๗ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนดาเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการกาหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐทุกระดับดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ในระดับชาติและระดับ
ท้องถิน่

ตัดออกทั้งมำตรำ

๗๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

หมวด ๖
รัฐสภา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๙๐ รัฐสภำประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎรและ
วุฒิสภำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทัง้ การจัดทาบริการสาธารณะ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือ
ตามสาขาอาชีพทีห่ ลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และ
จัดให้มกี ฎหมายจัดตัง้ กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
ช่วยเหลือการดาเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทัง้ สนับสนุ น
การดาเนินการของกลุ่มประชาชนทีร่ วมตัวกันในลักษณะเครือข่าย
ทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของ
ชุมชนในพืน้ ที่
(๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกีย่ วกับการ
พัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข รวมทัง้ ส่งเสริมให้ประชาชนได้
ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ โดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
การมีสว่ นร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ตอ้ งคานึงถึง
สัดส่วนของหญิงและชายทีใ่ กล้เคียงกัน
ไม่มกี ารแก้ไข
ไม่มกี ารแก้ไข
มาตรา ๙๐๘๘ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒสิ ภา

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

หมวด ๖๓
รัฐสภา
ไม่มกี ารแก้ไข
มาตรา ๘๘๙๖ รัฐสภำประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎรและ
วุฒิสภำ

๘๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

รัฐสภำจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตำม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๙๕ บุคคลจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและ
สมำชิกวุฒิสภำในขณะเดียวกันมิได้

รัฐสภำจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตำม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
บุคคลพลเมืองจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิก
วุฒิสภำในขณะเดียวกันมิได้

มาตรา ๙๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
มาตรา ๙๒๙๐ ร่างพระราชบัญญัตหิ รือประกอบ
ประกอบรัฐธรรมนูญจะตรำขึ้นเป็นกฎหมำยได้ก็แต่โดยคำแนะนำและ รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึน้
ยินยอมของรัฐสภำ
เป็ นกฎหมายได้กแ็ ต่โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา และ

มาตรา ๘๙๙๗ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นประธำน
รัฐสภำ ประธำนวุฒสิ ภำเป็นรองประธำนรัฐสภำ
ในกรณีที่ไม่มีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ประธำนรัฐสภำได้ ให้
ประธำนวุฒิสภำทำหน้ำที่ประธำนรัฐสภำแทน ในกรณีที่ไม่มีทั้ง
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำนวุฒิสภำ หรือทั้งประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรและประธำนวุฒสิ ภำไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่
ได้ ให้รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือรองประธำนวุฒสิ ภำทำ
หน้ำที่ประธำนรัฐสภำแทน ตำมลำดับ
ประธำนรัฐสภำมีอำนำจหน้ำทีต่ ำมที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้
และดำเนินกิจกำรของรัฐสภำในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับ
ประธำนรัฐสภำและผู้ทำหน้ำที่แทนประธำนรัฐสภำต้องวำง
ตนเป็นกลำงในการปฏิบตั ิหน้าทีท่ ำงกำรเมือง
รองประธำนรัฐสภำมีอำนำจหน้ำทีต่ ำมที่บัญญัตไิ ว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ และตำมที่ประธำนรัฐสภำมอบหมำย
มาตรา ๙๐๙๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ะตรำขึ้นเป็นกฎหมำยได้ก็แต่โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของรัฐสภำ และเมื่อพระมหำกษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมำภิไธย

รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็ นไปตาม
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้
บุคคลจะเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
ในขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๙๕ บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๙๑ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นประธำนรัฐสภำ
มาตรา ๙๑๘๙ ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นประธาน
ประธำนวุฒิสภำเป็นรองประธำนรัฐสภำ
รัฐสภา ประธานวุฒสิ ภาเป็ นรองประธานรัฐสภา
ในกรณีที่ไม่มีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือประธำนสภำ
ในกรณีทไ่ี ม่มปี ระธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธานสภา
ผู้แทนรำษฎรไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ประธำนรัฐสภำได้ ให้ ผูแ้ ทนราษฎรไม่อยูห่ รือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานรัฐสภาได้
ประธำนวุฒิสภำทำหน้ำที่ประธำนรัฐสภำแทน
ให้ประธานวุฒสิ ภาทาหน้าทีป่ ระธานรัฐสภาแทน
ประธำนรัฐสภำมีอำนำจหน้ำทีต่ ำมที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้
ประธานรัฐสภามีอานาจหน้าทีต่ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
และดำเนินกิจกำรของรัฐสภำในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญนี้ และดาเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกัน
ข้อบังคับ
ประธำนรัฐสภำและผู้ทำหน้ำที่แทนประธำนรัฐสภำต้องวำงตน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ประธานรัฐสภาและผูท้ าหน้าทีแ่ ทนประธานรัฐสภาต้องวาง
เป็นกลำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตนเป็ นกลางในการปฏิบตั หิ น้าที่
รองประธำนรัฐสภำมีอำนำจหน้ำทีต่ ำมที่บัญญัตไิ ว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้และตำมที่ประธำนรัฐสภำมอบหมำย
รองประธานรัฐสภามีอานาจหน้าทีต่ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ และตามทีป่ ระธานรัฐสภามอบหมาย

๘๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

เมื่อพระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนว่าได้
ทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเพื่อใช้บงั คับเป็ นกฎหมายต่อไป
มาตรา ๙๖ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ
มาตรา ๙๖๙๑ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา
จำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของ
ละสภำ มีสิทธิเข้ำชื่อร้องต่อประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิกว่ำสมำชิก แต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็ นสมาชิกว่า
ภำพของสมำชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภำนั้นสิ้นสุดลงตำมมำตรำ ๑๑๘ (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานัน้ สิน้ สุดลงตามมาตรา
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือมำตรำ ๑๓๓ (๓) (๔) (๕)
๑๑๘๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙๑๐) หรือ (๑๑) หรือ (๑๒) หรือ
(๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) แล้วแต่กรณี และให้ประธำนแห่งสภำที่ได้รับคำ
มาตรา ๑๓๓๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐๘) แล้วแต่กรณี และ
ร้องส่งคำร้องนั้นไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของ
ให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั คาร้องส่งคาร้องนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
สมำชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
เมื่อศำลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ศำลรัฐธรรมนูญแจ้ง เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผูน้ นั ้ สิน้ สุดลงหรือไม่
คำวินิจฉัยนั้นไปยังประธำนแห่งสภำที่ได้รับคำร้องตำมวรรคหนึ่ง
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินจิ ฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แจ้งคาวินิจฉัยนัน้ ไปยังประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั คาร้องตามวรรค
หนึ่ง
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการการเลือกตัง้ เห็นว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสน้ิ สุด
ลงตามวรรคหนึ่ง ให้สง่ เรื่องไปยังประธานแห่งสภาทีผ่ นู้ นั ้ เป็ นสมาชิก
และให้ประธานแห่งสภานัน้ ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
หรือถือเสมือนว่ำได้ทรงลงพระปรมำภิไธยตำมรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมำยต่อไป
มาตรา ๙๑๙๙ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ ีอยู่
ของแต่ละสภำ มีสิทธิเข้ำชื่อร้องต่อประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิก
ว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภำนั้นสิ้นสุดลงตำม
มำตรำ ๑๐๖๑๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือ
(๑๒) หรือมำตรำ ๑๑๙๑๒๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) หรือ (๙)
แล้วแต่กรณี และให้ประธำนแห่งสภำที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไป
ยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกผู้นั้นสิ้นสุด
ลงหรือไม่
เมื่อศำลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ศำลรัฐธรรมนูญแจ้ง
คำวินิจฉัยนั้นไปยังประธำนแห่งสภำที่ได้รับคำร้องตำมวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นว่ำสมำชิกภำพของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำคนใดคนหนึ่งมีเหตุ
สิ้นสุดลงตำมวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธำนแห่งสภำทีผ่ ู้นั้นเป็น
สมำชิก และให้ประธำนแห่งสภำนัน้ ส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มี
อยู่ของแต่ละสภำ เห็นว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ
ผู้ใดกระทำกำรหรือมีพฤติกำรณ์อนั เป็นกำรเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์
ของกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ ให้มีสิทธิ

๘๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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เข้ำชื่อร้องขอต่อประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิก เพื่อให้สภำผู้แทน
รำษฎรหรือวุฒิสภำมีมติให้สมำชิกผู้นั้นพ้นจำกสมำชิกภำพได้
มติของสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำให้สมำชิกพ้นจำก
สมำชิกภำพตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
ของจำนวนสมำชิกทั้งหมดของแต่ละสภำ
มาตรา ๙๗ กำรออกจำกตำแหน่งของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
มาตรา ๙๗๙๒ การออกจากตาแหน่งของสมาชิกสภาผูแ้ ทน
มาตรา ๙๒๑๐๑ กำรออกจำกตำแหน่งของสมำชิกสภำ
หรือสมำชิกวุฒิสภำภำยหลังวันที่สมำชิกภำพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศำล
ผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำภำยหลังวันที่สมำชิกภำพสิ้นสุดลง
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาภายหลังวันทีส่ มาชิกภาพสิน้ สุดลง หรือ
รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง วันทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคน หรือวันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกคนใด
ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจกำรที่สมำชิกผู้นั้นได้กระทำไปในหน้ำที่
หนึ่งสิน้ สุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการทีส่ มาชิกผูน้ นั ้ ได้กระทา คนหนึ่งสิ้นสุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจกำรทีส่ มำชิกผู้นั้นได้
สมำชิก รวมทั้งกำรได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทน
ไปในหน้าทีส่ มาชิก รวมทัง้ การได้รบั เงินประจาตาแหน่งหรือประโยชน์ กระทำไปในหน้ำทีส่ มำชิก รวมทั้งกำรได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือ
อย่ำงอื่นก่อนที่สมำชิกผู้นั้นออกจำกตำแหน่ง หรือก่อนที่ประธำนแห่ง
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นก่อนทีส่ มำชิกผู้นั้นออกจำกตำแหน่ง
สภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิกได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่ ตอบแทนอย่างอื่นก่อนทีส่ มาชิกผูน้ นั ้ ออกจากตาแหน่ง หรือก่อนที่
หรือก่อนที่ประธำนแห่งสภำที่ผู้นนั้ เป็นสมำชิกได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
กรณี เว้นแต่ในกรณีที่ออกจำกตำแหน่งเพรำะเหตุที่ผู้นั้นได้รับเลือกตั้ง ประธานแห่งสภาทีผ่ นู้ นั ้ เป็ นสมาชิกได้รบั แจ้งคาวินจิ ฉัยของศาล
ของศำลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่ออกจำกตำแหน่ง
รัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีทอ่ี อกจากตาแหน่งเพราะเหตุ เพรำะเหตุที่ผู้นั้นได้รับเลือกตั้งหรือสรรหาได้รับเลือกมำโดยไม่ชอบ
มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ ให้คืนเงินประจำตำแหน่ง ทีผ่ นู้ นั ้ ได้รบั เลือกตัง้ หรือสรรหามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายพระราช
ด้วยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นที่ผู้นั้นได้รับมำเนื่องจำกกำรดำรง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ ให้คืนเงิน
ตำแหน่งดังกล่ำว
ราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา ให้คนื เงินประจาตาแหน่งและ ประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นที่ผู้นั้นได้รับมำ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทีผ่ นู้ นั ้ ได้รบั มาเนื่องจากการดารงตาแหน่ง เนื่องจำกกำรดำรงตำแหน่งดังกล่ำว
ดังกล่าว
มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติให้ดำเนินกำร
ตรำพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติ หรือกฎ
หรือดำเนินกำรใดเพื่อให้กำรเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ แต่ผู้มีหน้ำที่
เสนอหรือผู้มีหน้ำที่พิจำรณำกฎหมำยหรือกฎหรือกระทำกำรดังกล่ำว
ไม่ดำเนินกำรหรือไม่กระทำกำรภำยในเวลำที่รัฐธรรมนูญกำหนด
หรือภำยในเวลำอันสมควรในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเวลำไว้
ทำให้กำรปฏิบัติกำรตำมรัฐธรรมนูญนี้ไม่บังเกิดผล ให้ถือว่ำคณะ
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ส่วนที่ ๒
สภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๙๘ สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชิกจำนวนห้ำ
ร้อยคน โดยเป็นสมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อตำมมำตรำ
๙๙ จำนวนหนึ่งร้อยคน และสมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๐๒ จำนวนสี่ร้อยคน
ในกรณีที่ตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำงลงไม่ว่ำด้วย
เหตุใด และยังมิได้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรขึ้นแทน
ตำแหน่งที่ว่ำง ให้สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรเท่ำที่มีอยู่
มาตรา ๑๐๑ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๑๙ (๑) ในกรณีที่มีเหตุ
ใด ๆ ทำให้ในระหว่ำงอำยุของสภำผู้แทนรำษฎรมีสมำชิกซึ่งได้รับ
เลือกตั้งจำกกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งร้อยคน
ให้สมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อประกอบด้วยสมำชิก
เท่ำที่มีอยู่
มาตรา ๑๑๒ ภำยใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และสมำชิกวุฒิสภำ
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ไม่มกี ารแก้ไข

รัฐมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิก
วุฒิสภำผูม้ ีหน้ำที่เสนอหรือผู้มีหน้ำที่พิจำรณำกฎหมำยหรือกฎหรือมี
หน้ำที่กระทำกำรนั้น ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ และในกรณีที่เกิด
ควำมเสียหำยขึ้น ผูเ้ สียหำยย่อมฟ้องรัฐให้รับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยได้
ไม่มกี ารแก้ไข

มาตรา ๙๘๙๓ สภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
จานวนห้าร้อยคน โดยเป็ นสมาชิกซึง่ มาจากการเลือกตัง้ แบบ
บัญชีรายชื่อตามมาตรา ๙๙แบ่งเขตเลือกตัง้ จานวนหนึ่งร้อยสาม
ร้อยเจ็ดสิบห้าคน และสมาชิกซึง่ มาจากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขต
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒บัญชีรายชื่อจานวนสี่ร้อยหนึ่งร้อยยีส่ บิ
ห้าคน
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ใช้วธิ อี อกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ใช้บตั รเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิก
วุฒสิ ภา
ในกรณีทต่ี าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรว่างลงไม่ว่า
ด้วยเหตุใด และยังมิได้ไม่มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ขึน้ แทนตาแหน่งทีว่ ่าง ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเท่าทีม่ อี ยู่

มาตรา ๙๓๑๐๓ สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชิก
จำนวนห้าร้อยไม่น้อยกว่ำสี่ร้อยห้ำสิบคนแต่ไม่เกินสี่ร้อยเจ็ดสิบคน
โดยเป็นสมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน
สามร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อยห้ำสิบคน และสมำชิกซึ่งมำจำกกำร
เลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไม่น้อยกว่ำสอง
ร้อยคนแต่ไม่เกินสองร้อยยีส่ ิบคน
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้ใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแต่ละแบบละหนึ่งใบแยกกันโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น
หลักเกณฑ์และวิธีกำรการเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบสัดส่วนผสมระหว่ำงแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรำยชื่อ
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ ทำให้กำรเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมี
จำนวนสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรไม่ถึงสี่ร้อยห้ำสิบคน ถ้ำสมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎรที่มีอยู่นั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของจำนวน
สี่ร้อยห้ำสิบคน ให้ถือว่ำสมำชิกจำนวนนั้นประกอบเป็นสภำผู้แทน
รำษฎร แต่ต้องดำเนินกำรให้มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรครบตำม
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จำนวนที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุกำรณ์ดังกล่ำว และให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทีไ่ ด้มำใน
ภำยหลังนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร
ในกรณีที่ตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำงลงไม่ว่ำด้วย
เหตุใด อันทำให้จำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งมีจำนวนน้อยกว่ำที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และยังไม่มีกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่ำง ให้สภำ
ผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเท่ำที่มีอยู่
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่มเี หตุใด ๆ ทำให้ใน
ระหว่ำงอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร มีสมำชิกซึ่งได้รับกำรเลือกตั้ง
แบบบัญชีรำยชื่อมีจำนวนไม่ถึงหนึง่ ร้อยยี่สิบห้าสองร้อยคน ให้
สมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อประกอบด้วยสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎรเท่ำที่มีอยู่
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ทาให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมี
(มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงห้าร้อยคน แต่มีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
ทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกจานวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎร
๒๕๕๔)
แต่ต้องดาเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจานวน
มาตรา ๑๐๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๙ (๑) ในกรณีทมี่ ีเหตุ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้อยู่ใน
ใด ๆ ทาให้ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งได้รบั ตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่
เลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจานวนไม่ถงึ หนึ่งร้อย
คน ให้สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วย
สมาชิกเท่าทีม่ ีอยู่
มาตรา ๑๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรให้เป็นไป
ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีทม่ี เี หตุใด ๆ ทาให้
ในระหว่างอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรมีสมาชิกซึง่ ได้รบั การ
เลือกตัง้ แบบบัญชีรายชื่อมีจานวนไม่ถงึ หนึ่งร้อยยีส่ บิ ห้าคน ให้
สมาชิกซึง่ มาจากการเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วย
สมาชิกเท่าทีม่ อี ยู่
ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ใด ๆ ทาให้การเลือกตัง้ ทัวไปครั
่
ง้ ใดมี
จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่ถงึ ห้าร้อยคน แต่มจี านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทัง้ หมด
ให้ถอื ว่าสมาชิกจานวนนัน้ ประกอบเป็ นสภาผูแ้ ทนราษฎร แต่ตอ้ ง
ดาเนินการให้มสี มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ครบตามจานวนทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้อยู่ในตาแหน่ ง
ได้เพียงเท่าอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ หลืออยู่
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ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๐๒ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งมำจำก
มาตรา ๑๐๒๙๔ การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
กำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มสี ิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน ซึง่ มาจากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละหนึ่งคน
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ได้เขตละหนึ่งคน
กำรคำนวณเกณฑ์จำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคน ให้คำนวณ
การคานวณเกณฑ์จานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้
จำกจำนวนรำษฎรทั้งประเทศตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่ประกำศ
คานวณจากจานวนราษฎรทัง้ ประเทศตามหลักฐานการทะเบียน
ในปีสุดท้ำยก่อนปีที่มีกำรเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจำนวนสมำชิกสภำผู้แทน
ราษฎรทีป่ ระกาศในปี สดุ ท้ายก่อนปี ทม่ี กี ารเลือกตัง้ เฉลีย่ ด้วย
รำษฎรสี่ร้อยคน
จำนวนสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ให้นำ จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสี่ร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน
จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีแ่ ต่ละจังหวัดจะพึงมี ให้
จำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคนที่คำนวณได้ตำมวรรคสองมำเฉลี่ย
นาจานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนทีค่ านวณได้ตามวรรคสองมา
จำนวนรำษฎรในจังหวัดนั้น จังหวัดใดมีรำษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวน
รำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคนตำมวรรคสอง ให้มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เฉลีย่ จานวนราษฎรในจังหวัดนัน้ จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถงึ เกณฑ์
ในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน จังหวัดใดมีรำษฎรเกินเกณฑ์จำนวนรำษฎร
จานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตามวรรคสอง ให้มสี มาชิกสภา
ต่อสมำชิกหนึ่งคน ให้มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึน้
ผูแ้ ทนราษฎรในจังหวัดนัน้ ได้หนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน
อีกหนึ่งคนทุกจำนวนรำษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่ง เกณฑ์จานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มสี มาชิกสภาผูแ้ ทน
คน
ราษฎรในจังหวัดนัน้ เพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งคนทุกจานวนราษฎรทีถ่ งึ
เมื่อได้จำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของแต่ละจังหวัดตำมวรรค
สำมแล้ว ถ้ำจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรยังไม่ครบสีร่ ้อยคน จังหวัดใดมี เกณฑ์จานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน
เมื่อได้จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม
เศษที่เหลือจำกกำรคำนวณตำมวรรคสำมมำกทีส่ ุด ให้จังหวัดนั้นมีสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎรเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร วรรคสามแล้ว ถ้าจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรยังไม่ครบสี่ร้อยสาม
ตำมวิธีกำรดังกล่ำวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจำกกำรคำนวณตำมวรรคสำม ร้อยเจ็ดสิบห้าคน จังหวัดใดมีเศษทีเ่ หลือจากการคานวณตามวรรค
ในลำดับรองลงมำตำมลำดับจนครบจำนวนสีร่ ้อยคน
สามมากทีส่ ดุ ให้จงั หวัดนัน้ มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่ง
มาตรา ๑๐๓ จังหวัดใดมีกำรเลือกตัง้ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้ คน และให้เพิม่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามวิธกี ารดังกล่าวแก่จงั หวัด
ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีกำร
ทีม่ เี ศษทีเ่ หลือจากการคานวณตามวรรคสามในลาดับรองลงมาตาม
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็น ลาดับจนครบจานวนสี่ร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน
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มาตรา ๙๔๑๐๔ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งมำ
จำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูส้ มัครรับเลือกตั้งได้เขตละหนึ่งคน
กำรคำนวณเกณฑ์จำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคน ให้คำนวณ
จากโดยกำรนำจำนวนรำษฎรทั้งประเทศตำมหลักฐำนกำรทะเบียน
รำษฎรที่ประกำศในปีสุดท้ำยก่อนปีที่มีกำรเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสามร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อยห้ำสิบคน
กำรคำนวณจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่แต่ละจังหวัดจะ
พึงมี ให้คำนวณโดยกำรนำจำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคนที่คำนวณ
ได้ตำมวรรคสอง มำเฉลี่ยจำนวนรำษฎรในจังหวัดนั้น จังหวัดใดมี
รำษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคนตำมวรรคสอง ให้
มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน จังหวัดใดมี
รำษฎรเกินเกณฑ์จำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึ่งคน ให้มีสมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจำนวนรำษฎรที่ถึง
เกณฑ์จำนวนรำษฎรต่อสมำชิกหนึง่ คน
เมื่อได้จำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของแต่ละจังหวัดตำม
วรรคสำมแล้ว ถ้ำจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรยังไม่ครบสามร้อย
เจ็ดสิบห้าสองร้อยห้ำสิบคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจำกกำรคำนวณ
ตำมวรรคสำมมำกทีส่ ุด ให้จังหวัดนั้นมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจำกกำรคำนวณตำมวรรคสำมใน
ลำดับรองลงมำตำมลำดับจนครบจำนวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อย
ห้ำสิบคน

๘๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

เขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่ำจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พึงมี โดยจัดให้
แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหนึ่งคน
จังหวัดใดมีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งมำกกว่ำหนึ่งเขต ต้องแบ่ง
พื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้จำนวนรำษฎร
ในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
มาตรา ๑๐๔ ในกำรเลือกตั้งทั่วไป ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคกำรเมือง
จัดทำขึ้นเพียงบัญชีเดียว และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน
ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทนตำแหน่งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งว่ำงลง
ตำมมำตรำ ๑๑๙ (๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้ มัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนัน้
ได้หนึ่งคน
กำรเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้ดำเนินกำรนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้ง
รวมกันและประกำศผลกำรนับคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งนี้ ณ สถำนที่แห่งใด
แห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตำมที่คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีควำมจำเป็นเฉพำะท้องที่ คณะ
กรรมกำรกำรเลือกตั้งจะกำหนดเป็นอย่ำงอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตำมที่บัญญัติใน
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ
กำรนับคะแนนและกำรประกำศคะแนนที่บัญชีรำยชื่อแต่ละ
บัญชีได้รับในแต่ละเขตเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๐๓ ให้นำบทบัญญัติ
วรรคสีม่ ำใช้บังคับโดยอนุโลม

จังหวัดใดมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ไม่
เกินหนึ่งคน ให้ถอื เขตจังหวัดเป็ นเขตเลือกตัง้ และจังหวัดใดมีการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขต
จังหวัดออกเป็ นเขตเลือกตัง้ มีจานวนเท่าจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรทีพ่ งึ มี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตัง้ มีจานวนสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรหนึ่งคน และในกรณีทจ่ี งั หวัดใดมีการแบ่งเขต
เลือกตัง้ มากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพืน้ ทีข่ องเขตเลือกตัง้ แต่ละเขต
ให้ตดิ ต่อกัน และต้องให้จานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
ให้ดาเนินการนับคะแนนทีห่ น่วยเลือกตัง้ และให้สง่ ผลการ
นับคะแนนของหน่วยเลือกตัง้ นัน้ ไปรวมทีเ่ ขตเลือกตัง้ เพื่อนับ
คะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิ ดเผย ณ
สถานทีแ่ ห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตัง้ นัน้ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตัง้ กาหนด เว้นแต่เป็ นกรณีทม่ี คี วาม
จาเป็ นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะกาหนดให้นบั
คะแนน รวมผลการนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเป็ น
อย่างอื่นก็ได้ ทัง้ นี้ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการ
ได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา

จังหวัดใดมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้ไม่เกินหนึ่ง
คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็น
เขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่ำจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พึงมีได้ใน
จังหวัดนั้น โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎรหนึ่งคน และในกรณีที่จังหวัดใดมีกำรแบ่งเขตเลือกตัง้
มำกกว่ำหนึ่งเขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ตดิ ต่อกัน
และต้องให้จำนวนรำษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
ให้ดาเนินการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง และให้ส่งผลการ
นับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนัน้ ไปรวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อนับ
คะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย ณ
สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ กาหนด เว้นแต่เป็นกรณีทมี่ ี
ความจาเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนด
ให้นับคะแนน รวมผลการนับคะแนน และประกาศผลการนับ
คะแนนเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามทีบ่ ัญญัติไว้ในพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

(มาตรา ๙๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
๒๕๕๔)
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มาตรา ๑๐๓ จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ได้ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัด
ออกเป็นเขตเลือกตัง้ มีจานวนเท่าจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่พงึ
มี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หนึ่งคน
จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตัง้ มากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่ง
พื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้จานวน
ราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
มาตรา ๑๐๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่
พรรคการเมืองจัดทาขึ้นเพียงบัญชีเดียว และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ในเขต
เลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ซึ่งว่างลงตามมาตรา ๑๑๙ (๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน
การเลือกตั้ง ให้ใช้วธิ ีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้ดาเนินการนับคะแนนทุกหน่วย
เลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งนี้ ณ
สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจาเป็น

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
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เฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
การนับคะแนนและการประกาศคะแนนที่บญ
ั ชีรายชื่อแต่
ละบัญชีได้รับในแต่ละเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ ให้ นา
บทบัญญัติวรรคสีม่ าใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๙ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี
มาตรา ๙๙๙๕ การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
รำยชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรำยชื่อ
แบบบัญชีรายชื่อ ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคกำรเมืองจัดทำขึ้น โดยให้เลือกบัญชีรำยชื่อใด เลือกบัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทีพ่ รรคการเมืองจัดทาขึน้
บัญชีรำยชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง โดยให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อ
บัญชีรำยชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่ง ให้พรรค
ใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถอื เขตประเทศเป็ นเขต
กำรเมืองจัดทำขึ้นพรรคกำรเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชีละหนึ่งร้อย
เลือกตัง้
คน และให้ยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับ
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พรรค
เลือกตั้งสมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
การเมืองจัดทาขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชีละหนึ่ง
รำยชื่อของบุคคลในบัญชีรำยชื่อตำมวรรคหนึ่งจะต้อง
(๑) ประกอบด้วยรำยชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งจำกภูมิภำคต่ำง ๆ ร้อยคน และให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
อย่ำงเป็นธรรม
(๒) ไม่ซ้ำกับรำยชื่อในบัญชีที่พรรคกำรเมืองอื่นจัดทำขึ้น และ
รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะต้อง
ไม่ซ้ำกับรำยชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตำม
(๑) ประกอบด้วยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาค
มำตรำ ๑๐๒ และ
ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม
(๓) จัดทำรำยชื่อเรียงตำมลำดับหมำยเลข
(๒) ไม่ซ้ากับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่นจัดทาขึ้น
และไม่ซ้ากับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๐๒ และ
(๓) จัดทารายชื่อเรียงตามลาดับหมายเลข
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มาตรา ๙๕๑๐๕ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ
บัญชีรำยชื่อ ให้ผู้มสี ิทธิเลือกตั้งมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชี
รำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองจัดทำ
ขึ้น โดยให้ผู้มสี ิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชี
รำยชื่อใดบัญชีรำยชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศ
เป็นเขตอำจระบุด้วยว่ำต้องกำรให้ผู้ใดที่มีชื่อในบัญชีนั้นหนึ่งคน
ได้รับเลือกตัง้ เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ในกรณีที่บัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองใด
ได้คะแนนเป็นสัดส่วนที่ทำให้ได้รบั กำรจัดสรรสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ให้ดำเนินกำรจัดสรรให้พรรคกำรเมืองหรือกลุม่ กำรเมืองนั้น
เป็นจำนวนตำมสัดส่วนนั้น โดยให้ผู้มีชื่อในบัญชีรำยชื่อที่ประชำชน
เลือกซึ่งได้รับคะแนนมำกที่สดุ เรียงไปตำมลำดับ เป็นผูไ้ ด้รับเลือกตั้ง
และให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศรำยชื่อตำมบัญชีรำยชื่อที่
ได้มีกำรเรียงลำดับแล้วของพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้น
ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ

๘๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

(มาตรา ๙๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
๒๕๕๔)
มาตรา ๙๖ บัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ตามมาตรา
๙๕ ให้พรรคการเมืองจัดทาขึน้ พรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกิน
บัญชีละหนึ่งร้อยยีส่ บิ ห้าคน และให้ย่นื ต่อคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ก่อนวันเปิ ดสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกซึง่ มาจากการเลือกตัง้
แบบแบ่งเขตเลือกตัง้
บัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ของพรรคการเมืองใดทีไ่ ด้
ยื่นไว้แล้ว ถ้าปรากฏว่าก่อนหรือในวันเลือกตัง้ มีเหตุไม่ว่าด้วย
ประการใดทีม่ ผี ลทาให้บญ
ั ชีรายชื่อของพรรคการเมืองนัน้ มีจานวน
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชื่อไม่ครบตามจานวนทีพ่ รรค
การเมืองนัน้ ได้ย่นื ไว้ ให้ถอื ว่าบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนัน้ มี
จานวนผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชื่อเท่าทีม่ อี ยู่ และในกรณี
นี้ให้ถอื ว่าสภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเท่าทีม่ อี ยู่
มาตรา ๙๙๙๗ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๙๙ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี
แบบบัญชีรายชื่อ ให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รำยชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรำยชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคกำรเมืองจัดทำขึ้น โดยให้เลือกบัญชีรำยชื่อใด เลือกการจัดทาบัญชีรายชื่อผูร้ บั สมัครรับเลือกตัง้ ที่ของพรรค
บัญชีรำยชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง การเมืองจัดทาขึ้น โดยให้เลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่ง
เพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตสาหรับการเลือกตัง้
บัญชีรำยชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่ง ให้พรรค
กำรเมืองจัดทำขึ้นพรรคกำรเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชีละหนึ่งร้อย สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
คน และให้ยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับ
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พรรค
เลือกตั้งสมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
การเมืองจัดทาขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชีละหนึง่
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มาตรา ๙๖๑๐๖ บัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งตาม
มาตรา ๙๕ ให้พรรคการเมืองจัดทาขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่ง
บัญชี ไม่เกินบัญชีละหนึ่งร้อยยีส่ ิบห้าคน และให้ยื่นต่อคณะ
กรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึง่ มา
จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกำรกำหนดเขตเลือกตั้ง
สำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ ให้
จัดแบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็นหกภำค และให้แต่ละภำคเป็นเขต
เลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใดที่ได้
ยื่นไว้แล้ว ถ้าปรากฏว่าก่อนหรือในวันเลือกตั้งมีเหตุไม่ว่าด้วย
ประการใดที่มผี ลทาให้บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมี
จานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ครบตามจานวนที่
พรรคการเมืองนั้นได้ยื่นไว้ ให้ถอื ว่าบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้นมีจานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มี
อยู่ และในกรณีนี้ให้ถือว่าสภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่กำรจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นภำค ในแต่ละ
ภำคต้องจัดให้พื้นทีข่ องจังหวัดทั้งจังหวัดอยู่ในภำคเดียวกัน จังหวัดที่
มีพื้นที่ติดต่อกันอยู่ในภำคเดียวกัน และในทุกภำคต้องมีจำนวน
รำษฎรตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่ประกำศในปีสดุ ท้ำยก่อนปี
ที่มีกำรเลือกตั้ง โดยไม่จำต้องมีจำนวนใกล้เคียงกัน
กำรจัดทำบัญชีรำยชื่อ จำนวนรำยชื่อที่ต้องมีในแต่ละบัญชี
กำรยื่นบัญชีรำยชื่อ และกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตำมพระรำช

๙๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
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รำยชื่อของบุคคลในบัญชีรำยชื่อตำมวรรคหนึ่งจะต้อง
(๑) ประกอบด้วยรำยชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งจำกภูมิภำคต่ำง ๆ
อย่ำงเป็นธรรม
(๒) ไม่ซ้ำกับรำยชื่อในบัญชีที่พรรคกำรเมืองอื่นจัดทำขึ้น และ
ไม่ซ้ำกับรำยชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตำม
มำตรำ ๑๐๒ และ
(๓) จัดทำรำยชื่อเรียงตำมลำดับหมำยเลข

ร้อยคน และให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะต้อง
(๑) บัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ต้องประกอบด้วย
รายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้ จากภูมภิ าคต่าง ๆ อย่างเป็ นธรรม และ
ต้องคานึงถึงโอกาส สัดส่วนทีเ่ หมาะสมและความเท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชาย
(๒) รายชื่อในบัญชีตอ้ งไม่ซ้ากับบัญชีรายชื่อในบัญชีท่ี
พรรคการเมืองอื่นจัดทาขึน้ และไม่ซ้ากับรายชื่อของผูส้ มัครรับ
เลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ตามมาตรา ๑๐๒๙๔ และ
(๓) จัดทารายชื่อเรียงตามลาดับหมายเลข

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
มาตรา ๙๗ การจัดทาบัญชีผู้รับสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องประกอบด้วย
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และ
ต้องคานึงถึงโอกาส สัดส่วนที่เหมาะสมและความเท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชาย
(๒) รายชื่อในบัญชีต้องไม่ซ้ํากับบัญชีรายชื่อทีพ่ รรค
การเมืองอื่นจัดทาขึ้น และไม่ซ้ํากับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตัง้
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๙๔ และ
(๓) จัดทารายชื่อเรียงตามลาดับหมายเลข

(มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๔)
มาตรา ๑๐๐ บัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองใดได้คะแนน
มาตรา ๑๐๐๙๘ บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้
เสียงน้อยกว่ำร้อยละห้ำของจำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ให้ถือ คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนคะแนนเสียงรวมทั้ง
ว่ำไม่มผี ู้ใดในบัญชีนั้นได้รับเลือกตัง้ และมิให้นำคะแนนเสียงดังกล่ำว ประเทศ ให้ถือว่าไม่มีผู้ใดในบัญชีนั้นได้รับเลือกตั้ง และมิให้นา
มำรวมคำนวณเพื่อหำสัดส่วนจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำม
คะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคานวณเพื่อหาสัดส่วนจานวนสมาชิก
วรรคสอง
สภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสอง
วิธีคำนวณสัดส่วนคะแนนเสียงที่บัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมือง
วิธีการคานวณสัดส่วนคะแนนเสียงที่ผสู้ มัครรับเลือกตัง้
แต่ละพรรคได้รับ อันจะถือว่ำบุคคลซึ่งมีรำยชื่ออยู่ในบัญชีของพรรค
ตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับ อันจะถือว่า
กำรเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งตำมสัดส่วนที่คำนวณได้ ให้เป็นไปตำม
บุคคลการเมืองทีจ่ ะได้รบั เลือกตัง้ ให้นาคะแนนทีแ่ ต่ละพรรค

มาตรา ๙๘๑๐๗ การคานวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองทีจ่ ะได้รับเลือกตั้ง ให้
นาคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทัง้
ประเทศแล้วคานวณเพื่อแบ่งจานวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละ
พรรคการเมือง เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจานวน
คะแนนรวมข้างต้น โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่
คานวณได้เรียงตามลาดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ใน

๙๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ
ให้ถือว่ำผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อของแต่ละ
พรรคกำรเมือง ได้รับเลือกตั้งเรียงตำมลำดับจำกหมำยเลขต้นบัญชีลงไปตำม
จำนวนสัดส่วนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่คำนวณได้สำหรับบัญชีรำยชื่อนัน้

การเมืองได้รบั การเลือกตัง้ มารวมกันทัง้ ประเทศแล้วคานวณเพื่อ
แบ่งจานวนผูท้ จ่ี ะได้รบั เลือกของแต่ละพรรคการเมือง เป็ นสัดส่วน
ทีส่ มั พันธ์กนั โดยตรงกับจานวนคะแนนรวมข้างต้น โดยให้ผสู้ มัคร
รับเลือกตัง้ ซึง่ มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง
นั้นได้รบั เลือกตั้งตามสัดส่วนเกณฑ์คะแนนทีค่ านวณได้ ให้เป็นไป
เรียงตามลาดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนัน้
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ าหนดบัญญัตไิ ว้
ในกฎหมายพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๙๔ วรรคหก มาใช้บงั คับกับการ
นับคะแนนการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ด้วยโดยอนุโลม ทัง้ นี้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ อาจกาหนดให้มี
การรวมผลการนับคะแนนเบือ้ งต้นทีจ่ งั หวัดก่อนก็ได้
ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของ
แต่ละพรรคการเมือง ได้รับเลือกตั้งเรียงตามลาดับจากหมายเลขต้น
บัญชีลงไปตามจานวนสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คานวณได้
สาหรับบัญชีรายชื่อนั้น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากำรคิดคำนวณ
เพื่อหำจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่แต่ละพรรคกำรเมืองหรือ
กลุ่มกำรเมืองจะพึงมีได้ ให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(๑) ให้นำคะแนนเสียงจำกบัญชีรำยชื่อทั้งหมดที่ทุกพรรค
กำรเมืองหรือทุกกลุม่ กำรเมืองได้รบั จำกทุกภำค มำรวมกันเพื่อ
คำนวณหำจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมสัดส่วนที่แต่ละพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้นจะพึงมีได้ทั้งประเทศ
(๒) ให้นำจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่แต่ละพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองได้รับเลือกตั้ง มำ
เทียบกับจำนวนของสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรทั้งหมดที่พรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้นจะพึงมีได้ตำม (๑) เพื่อคำนวณให้ได้
จำนวนสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมือง
หรือกลุ่มกำรเมืองนั้นทั้งหมดตำม (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่จำนวนสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรที่แต่ละพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองจะพึงมีได้ตำม (๑) มีจำนวนมำกกว่ำ
จำนวนสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรที่พรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมือง
นั้นได้รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตรวมกัน ให้เพิ่มสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎรจำกบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองหรือกลุ่ม
กำรเมืองนั้นจนเท่ำจำนวนสัดส่วนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่คำนวณ
ได้ตำม (๑)
(๔) ในกรณีที่จำนวนสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรที่แต่ละพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองจะพึงมีได้ตำม (๑) มีจำนวนเท่ำกับหรือ
น้อยกว่ำจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พรรคกำรเมืองหรือกลุ่ม
กำรเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตรวมกัน ให้

(มาตรา ๙๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
๒๕๕๔)

๙๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๐๕ บุคคลผูม้ ีคณ
ุ สมบัตดิ ังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
(๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ
ต้องได้สัญชำติไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบรู ณ์ในวันที่ ๑ มกรำคมของ
ปีที่มีกำรเลือกตั้ง และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐๕๙๙ บุคคลผูม้ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้ เป็ นผูม้ ี
สิทธิเลือกตัง้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย แต่บุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติ ต้องได้สญ
ั ชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ในวันที่ ๑ มกราคม
ของปี ทม่ี กี ารเลือกตัง้ และ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
พรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้นมีจำนวนสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรเฉพำะที่ได้รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
(๕) ในกรณีที่จำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ
ที่คำนวณได้ตำม (๓) รวมกันมำกกว่ำสองร้อยยี่สิบคน ให้ปรับลดจำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของแต่ละพรรคกำรเมือง
หรือกลุ่มกำรเมืองลงตำมสัดส่วนให้รวมกันเป็นสองร้อยยี่สิบคน
กำรจัดสรรสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำม (๓) ให้กับบัญชี
รำยชื่อของพรรคกำรเมืองหรือกลุม่ กำรเมืองในแต่ละภำค ให้คำนวณ
โดยเฉลี่ยสัดส่วนคะแนนเสียงของพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่
ได้รับในภำคนั้น กับคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศตำม (๑) ของพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้น
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๙๔ วรรคหก มาใช้บังคับกับการ
นับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจ
กาหนดให้มีการรวมผลการนับคะแนนเบื้องต้นทีจ่ ังหวัดก่อนก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรคำนวณตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง
และกำรคำนวณโดยวิธีอื่นในกรณีที่มีกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่หรือ
ในกรณีอื่น ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
มาตรา ๙๙๑๐๘ บุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้ง
(๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มสี ญ
ั ชำติไทยโดยกำรแปลง
สัญชำติ ต้องได้สญ
ั ชำติไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบรู ณ์ในวันที่ ๑ มกรำคมของ
ปีที่มีกำรเลือกตั้ง และ

๙๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งมำแล้วเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำเก้ำสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๐๓ ที่ตนมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งเป็น
เวลำน้อยกว่ำเก้ำสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกรำชอำณำ
จักร ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำบัญญัติ

(๓) มีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตัง้ มาแล้วเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ซึง่ อยู่นอกเขตเลือกตัง้ ตามมาตรา ๑๐๓ ที่
ตนมีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
เลือกตัง้ เป็ นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้ หรือมีถนิ่ ทีอ่ ยู่
นอกราชอาณาจักร ย่อมมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ในพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาบัญญัติ

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งมำแล้วเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำเก้ำสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้ำน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งเป็นเวลำน้อยกว่ำเก้ำ
สิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกรำชอำณำจักรและได้
ลงทะเบียนแสดงควำมจำนงว่ำจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ย่อมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก
เสียงลงคะแนน และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ

มาตรา ๑๐๖ บุคคลผูม้ ีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็น
มาตรา ๑๐๐๑๐๙ บุคคลผูม้ ีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๖๑๐๐ บุคคลผูม้ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้ในวัน
บุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ
เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
เลือกตัง้ เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ คือ
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๑) เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็ นภิกษุ
(๒) เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคำพิพำกษำ
สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมำยของศำลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วย
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมำยของศำลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วย
(๒)
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(๔) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสังที
่ ช่ อบด้วย
กฎหมาย
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งวิกลจริต หรือจิต
ฟั น่ เฟื อนไม่สมประกอบ
มาตรา ๑๐๗ บุคคลผู้มีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

มาตรา ๑๐๑๑๑๐ บุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัตดิ ังต่อไปนี้ เป็นผู้มสี ิทธิ
มาตรา ๑๐๗๑๐๑ บุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้ เป็ นผูม้ ี
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร
สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

๙๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยี่สบิ ห้ำปีบริบรู ณ์ในวันเลือกตั้ง
(๓) สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ เว้น
แต่เคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ
(๔) เป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำเก้ำ
สิบวัน
(๕) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ด้วย คือ
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มำแล้วเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเคยเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นในจังหวัด
นั้น
(ค) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ง) เคยศึกษำในสถำนศึกษำทีต่ ั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสองปีกำรศึกษำ
(จ) เคยรับรำชกำรหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสองปี

(๑) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ บิ ห้าปี บริบรู ณ์ในวันเลือกตัง้
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
เว้นแต่เคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
(๔๓) เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่
เพียงพรรคเดียวเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
สมัครรับเลือกตัง้ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน เว้นแต่ใน
กรณีทม่ี กี ารเลือกตัง้ ทัวไปเพราะเหตุ
่
ยุบสภา ต้องเป็ นสมาชิกพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็ นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้
(๕๔) ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ต้องมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย คือ
(ก) มีช่อื อยูใ่ นทะเบียนบ้านในจังหวัดทีส่ มัครรับ
เลือกตัง้ มาแล้วเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งห้าปี นบั ถึงวัน
สมัครรับเลือกตัง้
(ข) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้ง หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
ในจังหวัดนั้น
(คข) เป็ นบุคคลซึง่ เกิดในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตัง้
(งค) เคยศึกษาในสถานศึกษาทีต่ งั ้ อยู่ในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตัง้ เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองห้าปี การศึกษา
(จง) เคยรับราชการหรือเคยมีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านใน
จังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองห้าปี

(๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยีส่ ิบห้ำปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้อง
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
(๔๓) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะ
คุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มำแล้วเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำห้ำปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษำในสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำห้าสี่ปีกำรศึกษำ
(ง) เคยรับรำชกำรหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำห้ำปี
(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องมีคุณสมบัติอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งตำม (๓) ด้วย แต่ในกรณีนี้จังหวัดให้หมำยรวมถึง
จังหวัดที่อยู่ในภำคเดียวกันด้วย
(๕) ได้แสดงสำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ย้อนหลังเป็น
เวลำสำมปีต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งไม่มีรำยได้
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้ต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษี
(๖) มีคุณสมบัติอื่นตำมที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำร
ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ

๙๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๕) ยกเลิก
(๖) คุณสมบัตอิ ่นื ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการ
ได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา
(มาตรา ๑๐๑ (๕) ยกเลิก โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
๒๕๕๔)
มาตรา ๑๐๙ บุคคลผูม้ ีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคล
มาตรา ๑๐๙๑๐๒ บุคคลผูม้ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้ เป็ น
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คือ บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
(๑) ติดยำเสพติดให้โทษ
ราษฎร คือ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลำยซึ่งศำลยังไม่สั่งให้พ้นจำกคดี
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) เป็นบุคคลผู้มลี ักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิก
(๒) เป็ นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดีหรือ
สภำแทนรำษฎรตำมมำตรำ ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
เคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ต้องคำพิพำกษำให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของ
(๓) เป็ นบุคคลผูม้ ลี กั ษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิเลือกตัง้
ศำล
(๕) เคยต้องคำพิพำกษำให้จำคุกตัง้ แต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้น สมาชิกสภาแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๖๑๐๐ (๑) (๒) หรือ (๔)
โทษมำยังไม่ถึงห้ำปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระทำโดย
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมาย
ประมำท
ของศาล
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร
(๕) เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้
หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ หรือถือว่ำ
พ้นโทษมายังไม่ถงึ ห้าปี ในวันเลือกตัง้ เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร
(๗) เคยต้องคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็น กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ของแผ่นดิน เพรำะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

มาตรา ๑๐๒๑๑๑ บุคคลผู้มลี ักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคล
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
(๑) ติดยำเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต
(๓) เป็นบุคคลผู้มลี ักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมมำตรำ ๑๐๐๑๐๙ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๔) ต้องคำพิพำกษำให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของ
ศำล
(๕) เคยต้องคำพิพำกษำให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปี
ในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในควำมผิดอันทีไ่ ด้กระทำโดยประมำทหรือ
ควำมผิดลหุโทษ
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ หรือถือว่ำ
กระทำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร
(๗) เคยต้องคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินเพรำะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

๙๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๘) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจำก
ข้ำรำชกำรกำรเมือง
(๙) เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหำรท้องถิ่น
(๑๐) เป็นสมำชิกวุฒิสภำ
(๑๑) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
รัฐวิสำหกิจ หรือของรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ
(๑๒) เป็นกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดินของ
รัฐสภำ กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
ตุลำกำรศำลปกครอง กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ หรือกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๓) อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
ตำมมำตรำ ๒๙๕
(๑๔) เคยถูกวุฒิสภำมีมติตำมมำตรำ ๓๐๗ ให้ถอดถอนออก
จำกตำแหน่งและยังไม่พ้นกำหนดห้ำปีนับแต่วันที่วุฒิสภำมีมติจนถึง
วันเลือกตั้ง

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า
กระทาการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
(๗) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสังของศาลให้
่
ทรัพย์สนิ ตก
เป็ นของแผ่นดิน เพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้
ผิดปกติ
(๘) เป็ นข้าราชการซึง่ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
นอกจากข้าราชการการเมือง
(๙) เป็ นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
(๑๐) เป็ นสมาชิกวุฒสิ ภาหรือเคยเป็ นสมาชิกวุฒสิ ภาและ
สมาชิกภาพสิน้ สุดลงแล้วยังไม่เกินสองปี
(๑๑) เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเป็ นเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ของรัฐ
(๑๒) เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตัง้
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน
(๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองตามมาตรา ๒๙๕๒๖๓

(๘) เคยต้องคำพิพำกษำหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยว่ำ
กระทำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือกระทำกำรอันทำให้กำร
เลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม
(๘๙) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
นอกจากหรือข้ำรำชกำรกำรเมือง
(๙๑๐) เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
(๑๐๑๑) เป็นสมำชิกวุฒิสภำ หรือเคยเป็นสมำชิกวุฒิสภำและ
สมำชิกภำพสิ้นสุดลงแล้วยังไม่เกินสองปี
(๑๑๑๒) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ
(๑๒๑๓) เป็นผู้พิพำกษำหรือตุลำกำรศาลรัฐธรรมนูญ
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือกรรมการผู้ตรวจกำรแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
(๑๓๑๔) อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ดำรงตำแหน่งทำง
กำรเมืองตำมมำตรำ ๒๖๓๒๕๔
(๑๔๑๕) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอน
ออกจำกตำแหน่งหรือถูกตัดสิทธิในกำรดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
หรือในกำรดำรงตำแหน่งอื่น
(๑๖) ลักษณะต้องห้ำมอื่นตำมที่บญ
ั ญัติในพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ

๙๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๑๔) เคยถูกวุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ให้ถอด
ถอนออกจากตาแหน่งและยังไม่พ้นกาหนดห้าปีนับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๘ พรรคกำรเมืองที่ส่งสมำชิกเข้ำเป็นผู้สมัครรับ
มาตรา ๑๐๘๑๐๓ พรรคการเมืองทีส่ ง่ สมาชิกเข้าเป็ น
เลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด จะส่งได้คน ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขต
เดียวในเขตเลือกตั้งนั้น
เลือกตัง้ ใด จะต้องส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตัง้ ให้ครบจานวน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีจ่ ะพึงมีได้คนเดียวในเขตเลือกตัง้ นัน้
และจะส่งเกินจานวนดังกล่าวมิได้
เมื่อพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตัง้ ครบ
จานวนตามวรรคหนึ่งแล้ว แม้ภายหลังจะมีจานวนลดลงจนไม่ครบ
จานวน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถอื ว่าพรรคการเมืองนัน้ ส่งสมาชิกเข้า
สมัครรับเลือกตัง้ ครบจานวนแล้ว
เมื่อพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตัง้ แล้ว
พรรคการเมืองนัน้ หรือผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ของพรรคการเมืองนัน้ จะ
ถอนการสมัครรับเลือกตัง้ หรือเปลีย่ นแปลงผูส้ มัครรับเลือกตัง้ มิได้

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๐๓๑๑๒ พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ต้องส่งสมาชิก
เข้าสมัครรับเลือกตั้งให้ครบจานวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทีจ่ ะ
พึงมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น และจะส่งเกินจานวนดังกล่าวมิได้ต้อง
เป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองหรือกลุม่ กำรเมือง
เมื่อในกรณีทพี่ รรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองใดส่งสมาชิก
เข้าผู้สมัครรับเลือกตั้งครบจานวนตามวรรคหนึ่งแล้ว แม้ภายหลังจะ
มีจานวนลดลงจนไม่ครบจานวน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่า
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อในภำคใด พรรคกำรเมือง
หรือกลุ่มกำรเมืองนั้นต้องส่งสมาชิกเข้าผู้สมัครรับเลือกตั้งครบแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งในภำคนั้นเป็นจำนวนแล้วไม่น้อยกว่ำผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อด้วย
เมื่อมีกำรสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผูส้ มัครรับเลือกตั้งนั้นหรือ
พรรคกำรเมืองใดหรือกลุ่มกำรเมืองทีส่ ่งสมาชิกบุคคลนั้นเข้ำสมัคร
รับเลือกตั้งแล้ว พรรคการเมืองนั้นหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองนั้นจะถอนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง มิได้
มาตรา ๑๑๓ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรำยชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรำยชื่อ จะเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือจะเป็นบัญชีรำยชื่อที่ได้รับเลือก ต่อเมื่อสมำชิกสภำผู้แทน

๙๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๑๔ อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรมีกำหนดครำวละสี่ปี
มาตรา ๑๑๔๑๐๔ อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรมีกาหนด
นับแต่วันเลือกตั้ง
คราวละสีป่ ี นบั แต่วนั เลือกตัง้
ในระหว่างอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎร จะมีการควบรวม
พรรคการเมืองทีม่ สี มาชิกเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมิได้
มาตรา ๑๑๗ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเริม่
ตั้งแต่วันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๑๗๑๐๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเริม่ ตัง้ แต่วนั เลือกตัง้

มาตรา ๑๑๘ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
สิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงครำวออกตำมอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร หรือมีกำรยุบ
สภำผู้แทนรำษฎร
(๒) ตำย
(๓) ลำออก
(๔) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๐๗
(๕) มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๖) กระทำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๑๐ หรือมำตรำ
๑๑๑
(๗) ได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
(๘) ลำออกจำกพรรคกำรเมืองที่ตนเป็นสมำชิก หรือพรรค
กำรเมืองที่ตนเป็นสมำชิกมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของที่
ประชุมร่วมของคณะกรรมกำรบริหำรของพรรคกำรเมืองและสมำชิกสภำ

มาตรา ๑๑๘๑๐๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรสิน้ สุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือมีการ
ยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๑๐๗๑๐๑
(๕) มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)๑๐๒
(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๐๒๖๕ หรือ
มาตรา ๑๑๑๒๖๖
(๗) ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
รำษฎรผู้นั้นหรือบัญชีรำยชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งบัญชีนั้นได้รับคะแนน
เสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎรหรือไม่เลือกบัญชีใด
มาตรา ๑๐๔๑๑๔ อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรมีกำหนดครำว
ละสีป่ ีนับแต่วันเลือกตั้ง
ในระหว่ำงอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร จะมีกำรควบรวมพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่มีสมำชิกเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
มิได้
มาตรา ๑๐๕๑๑๕ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๖๑๑๖ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
สิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงครำวออกตำมอำยุของสภำผู้แทนรำษฎรหรือมีการยุบ
สภำผู้แทนรำษฎรถูกยุบ
(๒) ตำย
(๓) ลำออก
(๔) สภำผู้แทนรำษฎรมีมติตำมมำตรำ ๑๐๐
(๔๕) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๐๑๑๑๐
(๕๖) มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๐๒๑๑๑
(๖๗) กระทำกำรอันต้องห้ำมตำมมาตรา ๒๖๕ หรือมำตรำ
๒๖๖๒๕๒
(๗๘) ลำออกจำกพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่ตนเป็น
สมำชิก หรือพรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิกมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรค

๙๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ผู้แทนรำษฎรทีส่ ังกัดพรรคกำรเมืองนั้น ให้พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกของ
พรรคกำรเมืองที่ตนเป็นสมำชิก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำสิน้ สุดสมำชิกภำพ
นับแต่วันทีล่ ำออกหรือพรรคกำรเมืองมีมติ เว้นแต่สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
พรรคกำรเมืองมีมติคดั ค้ำนว่ำมติดังกล่ำวมีลกั ษณะตำมมำตรำ ๔๗ วรรค
สำม ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ำมติดังกล่ำวมิได้มลี ักษณะตำมมำตรำ
๔๗ วรรคสำม ให้ถือว่ำสมำชิกภำพสิน้ สุดลงนับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย แต่ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำมติดังกล่ำวมีลักษณะตำมมำตรำ
๔๗ วรรคสำม สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นนั้ อำจเข้ำเป็นสมำชิกของพรรค
กำรเมืองอื่นได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
(๙) ขำดจำกกำรเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองในกรณีที่ศำล
รัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคกำรเมืองที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นั้นเป็น
สมำชิก และไม่อำจเข้ำเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองอื่นได้ภำยในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิก
ภำพนับแต่วันถัดจำกวันที่ครบกำหนดหกสิบวันนั้น
(๑๐) วุฒิสภำมีมติตำมมำตรำ ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจำก
ตำแหน่ง หรือศำลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจำกสมำชิกภำพตำม
มำตรำ ๙๖ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันที่
วุฒิสภำมีมติหรือศำลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย แล้วแต่กรณี
(๑๑) ขำดประชุมเกินจำนวนหนึ่งในสีข่ องจำนวนวันประชุมในสมัย
ประชุมที่มีกำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยีส่ ิบวันโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
(๑๒) ถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ใน
ควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ

(๘๗) ลาออกจากพรรคการเมืองทีต่ นเป็ นสมาชิก หรือพรรค
การเมืองทีต่ นเป็ นสมาชิกมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของทีป่ ระชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้ ให้พน้ จากการเป็ น
สมาชิกของพรรคการเมืองทีต่ นเป็ นสมาชิก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่า
สิน้ สุดสมาชิกภาพนับแต่วนั ทีล่ าออกหรือพรรคการเมืองมีมติ เว้นแต่
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั ้ ได้อทุ ธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ รรคการเมืองมีมติ คัดค้านว่ามติดงั กล่าวมี
ลักษณะตามมาตรา ๔๗๖๕ วรรคสาม ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติ
ดังกล่าวมิได้มลี กั ษณะตามมาตรา ๔๗๖๕ วรรคสาม ให้ถอื ว่าสมาชิก
ภาพสิน้ สุดลงนับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถา้ ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามติดงั กล่าวมีลกั ษณะตามมาตรา ๔๗๖๕ วรรคสาม สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั ้ อาจเข้าเป็ นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
(๙๘) ขาดจากการเป็ นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีท่ี
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสังยุ
่ บพรรคการเมืองทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรผูน้ นั ้ เป็ นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็ นสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคาสัง่
ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่าสิน้ สุดสมาชิกภาพนับแต่วนั ถัดจากวันทีค่ รบ
กาหนดหกสิบวันนัน้
(๑๐๙) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ให้ถอดถอนออก
จากตาแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินจิ ฉัยให้พน้ จากสมาชิกภาพ
ตามมาตรา ๙๖๙๑ หรือศาลฎีกามีคาสังตามมาตรา
่
๒๓๙ วรรคสอง ใน

การเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้
พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก ในกรณี
เช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ลาออกหรือพรรค
การเมืองมีมติ เว้นแต่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาล
รัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันทีพ่ รรคการเมืองมีมติ คัดค้าน
ว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ให้ถือ
ว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย แต่ถ้าศาล
รัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
อื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
(๘๙) ขำดจำกกำรเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองหรือกลุ่ม
กำรเมืองในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคกำรเมืองหรือกลุ่ม
กำรเมืองที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นั้นเป็นสมำชิกและไม่อำจเข้ำ
เป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองอื่นหรือกลุ่มกำรเมืองอื่นได้ภำยในหก
สิบวันนับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำ
สิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันถัดจำกวันที่ครบกำหนดหกสิบวันนั้น
(๙๑๐) วุฒิสภาศำลรัฐธรรมนูญมีมติคำวินิจฉัยให้พ้นจำก
สมำชิกภำพตำมมำตรำ ๒๗๔ ให้๙๙ หรือถูกถอดถอนออกจำก
ตำแหน่งตำมมำตรำ ๒๕๔ หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยให้พ้น
จากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศำลฎีกามีคำสั่งตามมาตรา
๒๓๙ วรรคสองให้มีกำรเลือกตั้งใหม่หรือให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ใน
กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำสมำชิกภำพสิน้ สุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่

๑๐๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
กำรสิ้นสุดสมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำม (๗)
ให้มีผลในวันถัดจำกวันที่ครบสำมสิบวันนับแต่วันที่มีพระบรมรำช
โองกำรแต่งตั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

กรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าสิน้ สุดสมาชิกภาพนับแต่วนั ทีว่ ุฒสิ ภามีมติหรือ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยหรือคาสัง่ แล้วแต่กรณี
(๑๑๑๐) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสีข่ องจานวนวัน
ประชุมในสมัยประชุมทีม่ กี าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยีส่ บิ วัน
โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๑๒๑๑) ถูกจาคุกโดยต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาคุก
แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็ นการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดฐานหมิน่ ประมาท
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
(๗) ให้มีผลในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันทีม่ ีพระบรม
ราชโองการแต่งตั้ง
มาตรา ๑๑๕ เมื่ออำยุของสภำผูแ้ ทนรำษฎรสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๑๕๑๐๗ เมื่ออายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลง
พระมหำกษัตริย์จะได้ทรงตรำพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง
พระมหากษัตริยจ์ ะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรใหม่เป็นกำรเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวัน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่เป็ นการเลือกตัง้ ทัวไป
่ ซึง่ ต้องกาหนด
เลือกตั้งภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วนั ที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุด วันเลือกตัง้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีอ่ ายุของสภาผูแ้ ทนราษฎร
ลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วรำชอำณำจักร
สิน้ สุดลง และวันเลือกตัง้ นัน้ ต้องกาหนดเป็ นวันเดียวกันทัว่
ราชอาณาจักร

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
วุฒิสภามีมติถูกถอดถอนหรือวันทีศ่ ำลมีคำวินจิ ฉัยหรือมีคำสั่ง
แล้วแต่กรณี
(๑๐๑๑) ขำดประชุมเกินจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนวัน
ประชุมในสมัยประชุมที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือไม่แสดงตน
เพื่อลงมติในที่ประชุมสภำเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกำร
ประชุม
(๑๑๑๒) ต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีกำรรอกำร
ลงโทษ เว้นแต่เป็นกำรรอกำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระทำโดย
ประมำท ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท

มาตรา ๑๐๗๑๑๗ เมื่ออำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลง
พระมหำกษัตริย์จะได้ทรงตรำพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรใหม่เป็นกำรเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคณะ
กรรมกำรกำรเลือกตั้งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่
วันที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้อง
กำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วรำชอำณำจักร
ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทำให้กำรลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งใดไม่สำมำรถกระทำในวันเดียวกันได้ตำมวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกำหนดวันลงคะแนนในหน่วยนัน้ ใหม่
หรือดำเนินกำรประกำรอื่นเพื่อให้มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งได้ ใน
กรณีเช่นนี้จะเปิดเผยผลกำรนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่หน่วย
เลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ได้ต่อเมื่อได้มีกำรลงคะแนนในทุกหน่วยเลือกตั้ง

๑๐๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

แล้ว ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
มาตรา ๑๑๖ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจที่จะ
มาตรา ๑๑๖๑๐๘ พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซง่ึ พระราช
มาตรา ๑๐๘๑๑๘ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจ
ยุบสภำผู้แทนรำษฎรเพื่อให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ที่จะยุบสภำผู้แทนรำษฎรเพื่อให้มกี ำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
อานาจทีจ่ ะยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรเพื่อให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิก
ใหม่
รำษฎรใหม่
สภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่
กำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรให้กระทำโดยพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่ง
กำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรให้กระทำโดยพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่ง
การยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
ต้องกำหนดวันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรใหม่เป็นกำรเลือกตัง้
ซึง่ ต้องกาหนดวันเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่เป็ นการ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งต้องกำหนดวันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
ทั่วไปภำยในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกัน
รำษฎรใหม่เป็นกำรเลือกตั้งทั่วไปภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสีส่ ิบ
เลือกตัง้ ทัวไปภายในระยะเวลาไม่
่
น้อยกว่าสีส่ บิ ห้าวันแต่ไม่เกิน
ทั่วรำชอำณำจักร
หกสิบวันนับแต่วนั ยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร และวันเลือกตัง้ นัน้ ต้อง ห้ำวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันยุบสภำผู้แทนรำษฎร และวัน
กำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวใน
เลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วรำชอำณำจักร และให้นำ
กาหนดเป็ นวันเดียวกันทัวราชอาณาจั
่
กร
เหตุกำรณ์เดียวกัน
ควำมในมำตรำ ๑๑๗ วรรคสอง มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
การยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรจะกระทาได้เพียงครัง้ เดียวใน
กำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวใน
เหตุการณ์เดียวกัน
เหตุกำรณ์เดียวกัน
มาตรา ๑๑๙ เมื่อตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำงลง
มาตรา ๑๐๙๑๑๙ เมื่อตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำง
มาตรา ๑๑๙๑๐๙ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร ว่างลงเพราะเหตุอ่นื ใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแ้ ทน ลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมอำยุของสภำผู้แทน
หรือเมื่อมีกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร ให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
ราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ รำษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภำผู้แทนรำษฎรถูกยุบ ให้ดำเนินกำร
(๑) ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่ำงเป็นตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทต่ี าแหน่งที่ว่างเป็ นตาแหน่ง
รำษฎรในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองใดจัดทำขึ้นตำมมำตรำ ๙๙ ให้
(๑) ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำก
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำภำยในเจ็ดวันนับ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในบัญชีรายชื่อที่พรรคทีม่ าจากการเมือง กำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
แต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่ำงลง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมือง ใดจัดทาขึ้นตามมาตรา ๙๙เลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ให้
รำษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่ำงภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ตำแหน่ง
ประธานมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรประกาศในราช
นั้นในลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมำเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทน
นั้นว่ำง เว้นแต่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปด
(๒) ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่ำงเป็นตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กิจจานุเบกษาขึน้ แทนตาแหน่งทีว่ ่างภายในเจ็ดสีส่ บิ ห้าวันนับแต่ สิบวัน และมิให้นำควำมในมำตรำ ๑๐๗ มำใช้บังคับ
ที่มำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๐๒ ให้มีกำรเลือกตัง้ วันทีต่ าแหน่งนัน้ ว่างลง ให้ผู้มชี อื่ อยู่ในบัญชีรายชื่อเว้นแต่อายุ
(๒) ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำก
สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรขึ้นแทนภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้น ของพรรคการเมืองนั้นในลาดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็น
กำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรประกำศ
ว่ำง เว้นแต่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแทนจะเหลือไม่ถงึ หนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ให้ผู้มีชื่ออยู่ซึ่งได้รับคะแนนเสียงมำกที่สุดในลำดับถัดไปในบัญชี

๑๐๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เข้ำมำแทนตำม
(๑) ให้เริ่มตั้งแต่วันถัดจำกวันที่ผเู้ ข้ำมำแทนนั้นได้รับกำรประกำศชือ่
ส่วนสมำชิกภำพของสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรผู้เข้ำมำแทนตำม (๒)
ให้เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่ำง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ผู้เข้ำมำแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำอำยุของสภำผู้แทน
รำษฎรที่เหลืออยู่

(๒) ในกรณีทต่ี าแหน่งที่ว่างเป็ นตาแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรทีม่ าจากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒
บัญชีรายชื่อ ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรประกาศให้ผมู้ ชี ่อื อยู่ใน
ลาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเลือกตั้งเมืองนัน้ เลื่อนขึน้ มา
เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรขึ้นแทนตาแหน่งทีว่ ่าง โดยต้อง
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาภายในสี่สิบห้าเจ็ดวันนับแต่วนั ที่
ตาแหน่งนัน้ ว่างลง เว้นแต่อายุของไม่มรี ายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีทจ่ี ะ
เลื่อนขึน้ มาแทนตาแหน่ งทีว่ ่าง ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเหลือ
ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่
มีอยู่
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูเ้ ข้ามาแทน
ตาม (๑) ให้เริม่ ตั้งแต่นบั แต่วนั ถัดจากวันที่ผู้เข้ามาเลือกตัง้ แทน
นั้นได้รับการประกาศชื่อตาแหน่งทีว่ ่าง ส่วนสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูเ้ ข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริม่ ตั้งแต่นบั แต่
วันเลือกตั้งแทนตาแหน่งทีว่ ่างถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจา
นุเบกษา และให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูเ้ ข้ามาแทนตาแหน่งที่
ว่างนัน้ ให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรที่
เหลืออยู่

รายชื่อของพรรคการเมืองซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีประกำศ
รับรองผลไว้ตำมมำตรำ ๑๐๕ วรรคสอง ในภำคนั้น เลื่อนขึ้นมำเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทนตำแหน่งที่ว่ำง โดยต้องประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่ำงลง เว้นแต่ไม่
มีรำยชื่อเหลืออยู่ในบัญชีนั้นที่จะเลื่อนขึ้นมำแทนตำแหน่งที่ว่ำง ให้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อประกอบด้วยสมำชิกเท่ำที่
มีอยู่
สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เข้ำมำแทนตำม
(๑) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่ำง ส่วนสมำชิกภำพของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เข้ำมำแทนตำม (๒) ให้เริม่ นับแต่วันถัด
จำกวันประกำศชื่อในรำชกิจจำนุเบกษำ และให้สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรผู้เข้ำมำแทนตำแหน่งที่ว่ำงนั้น อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำอำยุ
ของสภำผู้แทนรำษฎรที่เหลืออยู่

(มาตรา ๑๐๙ (๒) แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
๒๕๕๔)

๑๐๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๒๐ ภำยหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
แล้ว พระมหำกษัตริยจ์ ะทรงแต่งตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เป็นหัวหน้ำ
พรรคกำรเมืองในสภำผูแ้ ทนรำษฎรทีส่ มำชิกในสังกัดของพรรคตนมิได้ดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรี และมีจำนวนมำกที่สุดในบรรดำพรรคกำรเมืองที่สมำชิก
ในสังกัดมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้นำฝ่ำย
ค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร
ในกรณีที่ไม่มีพรรคกำรเมืองใดในสภำผู้แทนรำษฎรมีลักษณะ
ที่กำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง ให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เป็นหัวหน้ำ
พรรคกำรเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้ำงมำกจำกสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรในพรรคกำรเมืองที่สมำชิกในสังกัดของพรรคนั้น มิได้ดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร ในกรณีที่มี
เสียงสนับสนุนเท่ำกัน ให้ใช้วิธีจับสลำก
ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรม
รำชโองกำร แต่งตั้งผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร
ผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎรย่อมพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
ขำดคุณสมบัติดังกล่ำวในวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง และให้นำ
บทบัญญัตมิ ำตรำ ๑๕๒ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้
พระมหำกษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผูน้ ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร
แทนตำแหน่งที่ว่ำง

มาตรา ๑๒๐๑๑๐ ภายหลังทีค่ ณะรัฐมนตรีเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริยจ์ ะทรงแต่งตัง้ สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรผูเ้ ป็ นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎรที่
สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี และมี
จานวนมากทีส่ ดุ ในบรรดาพรรคการเมืองทีส่ มาชิกในสังกัดมิได้
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎรในขณะแต่งตัง้
เป็ นผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในกรณีทไ่ี ม่มพี รรคการเมืองใดในสภาผูแ้ ทนราษฎรมี
ลักษณะทีก่ าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูเ้ ป็ นหัวหน้าพรรคการเมืองซึง่ ได้รบั เสียงสนับสนุนข้างมากจาก
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในพรรคการเมืองทีส่ มาชิกในสังกัดของ
พรรคนัน้ มิได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี เป็ นผูน้ าฝ่ ายค้านในสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ในกรณีทม่ี เี สียงสนับสนุนเท่ากัน ให้ใช้วธิ จี บั สลาก
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตัง้ ผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎรย่อมพ้นจากตาแหน่ งเมื่อ
ขาดคุณสมบัตดิ งั กล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา ๑๕๒๑๒๔ วรรคสี่ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ในกรณี
เช่นนี้พระมหากษัตริยจ์ ะได้ทรงแต่งตัง้ ผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแทนตาแหน่งทีว่ ่าง
ไม่มกี ารแก้ไข

มาตรา ๑๑๐๑๒๐ ภำยหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้ำบริหำร
รำชกำรแผ่นดินแล้ว พระมหำกษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎรผูเ้ ป็นหัวหน้ำพรรคกำรเมืองหรือหัวหน้ำกลุ่มกำรเมือง
ในสภำผู้แทนรำษฎรที่สมำชิกในสังกัดของพรรคหรือกลุม่ ของตนมิได้
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และมีจำนวนสมำชิกมำกที่สดุ ในบรรดำพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่สมำชิกในสังกัดมิได้ดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มี
อยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำ
ผู้แทนรำษฎร
ในกรณีที่ไม่มีพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองใดในสภำ
ผู้แทนรำษฎรมีลักษณะที่กำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง ให้สมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎรผูเ้ ป็นหัวหน้ำพรรคกำรเมืองหรือหัวหน้ำกลุ่มกำรเมือง
ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้ำงมำกจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่สมำชิกในสังกัดของพรรคกำรเมืองหรือ
กลุ่มกำรเมืองนั้นมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำ
ผู้แทนรำษฎร ในกรณีที่มเี สียงสนับสนุนเท่ำกัน ให้ใช้วิธีจับสลำก
ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรม
รำชโองกำรแต่งตั้งผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร
ผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎรย่อมพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
ขำดคุณสมบัติดังกล่ำวในวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี และ
ให้นำบทบัญญัตมิ ำตรำ ๑๒๔๑๓๓ วรรคสี่ห้ำ มำใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีเช่นนี้ พระมหำกษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำ
ผู้แทนรำษฎรแทนตำแหน่งที่ว่ำง
ไม่มีกำรแก้ไข

ส่วนที่ ๓
วุฒิสภา

๑๐๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒๑ วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิกซึ่งรำษฎรเลือกตั้ง
มาตรา ๑๒๑๑๑๑ วุฒสิ ภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่ง
จำนวนสองร้อยคน
ราษฎรเลือกตั้งจานวนสองรวมหนึ่งร้อยห้าสิบคน ซึง่ มาจากการ
ในกรณีที่ตำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ และ เลือกตัง้ ในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหา
ยังมิได้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่ำง ให้วุฒิสภำ
เท่ากับจานวนรวมข้างต้นหักด้วยจานวนสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจาก
ประกอบด้วยสมำชิกวุฒิสภำเท่ำที่มีอยู่
การเลือกตัง้
ในกรณีทม่ี กี ารเพิม่ หรือลดจังหวัดในระหว่างวาระของสมาชิก
วุฒสิ ภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ ให้วฒ
ุ สิ ภาประกอบด้วยสมาชิกเท่าทีม่ อี ยู่
ในกรณีทต่ี าแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
และยังมิได้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภาหรือสรรหาขึน้ แทนตาแหน่ ง
ทีว่ ่าง แล้วแต่กรณี ให้วุฒสิ ภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒสิ ภาเท่าทีม่ อี ยู่
ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ใด ๆ ทาให้สมาชิกวุฒสิ ภาไม่ครบ
จานวนตามวรรคหนึ่ง แต่มจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้า
ของจานวนสมาชิกวุฒสิ ภาทัง้ หมด ให้ถอื ว่าวุฒสิ ภาประกอบด้วย
สมาชิกจานวนดังกล่าว แต่ตอ้ งมีการเลือกตัง้ หรือการสรรหาให้ได้
สมาชิกวุฒสิ ภาครบจานวนตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุการณ์ดงั กล่าว และให้สมาชิกวุฒสิ ภาทีเ่ ข้ามา
นัน้ อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าอายุของวุฒสิ ภาทีเ่ หลืออยู่

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๑๑๑๑๒๑ วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิกจำนวนรวม
หนึ่งร้อยห้าสิบไม่เกินสองร้อยคนซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งในแต่ละ
จังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมำจำกกำรเลือกกันเองและกำร
สรรหำเท่ำกับจำนวนรวมข้ำงต้นหักด้วยจำนวนสมำชิกวุฒิสภำที่มำ
จำกกำรเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำร
ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
(๑) ผู้ซึ่งเคยเป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ำซึ่งเป็นตำแหน่งบริหำร และข้ำรำชกำร
ฝ่ำยทหำรซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลำโหม ผู้บญ
ั ชำกำรทหำร
สูงสุด หรือผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ ซึง่ เลือกกันเองในแต่ละประเภท
ประเภทละไม่เกินสิบคน
(๒) ผู้แทนสภำวิชำชีพ องค์กรวิชำชีพ หรืออำชีพที่มีกฎหมำย
จัดตั้ง ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินสิบห้ำคน
(๓) ผู้แทนองค์กรด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนแรงงำน ด้ำนวิชำกำร
ด้ำนชุมชน และด้ำนท้องถิ่น ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินสำมสิบคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมด้ำนกำรเมือง ควำมมั่นคง กำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม กำร
ปกครองท้องถิ่น กำรศึกษำ กำรเศรษฐกิจ กำรสำธำรณสุข
สิ่งแวดล้อม ผังเมือง ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี สังคม ชำติพันธุ์ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม คุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้ำนเด็กเยำวชน สตรี ด้ำนผู้พิกำร ผูด้ ้อยโอกำส ปรำชญ์
ชำวบ้ำน ผู้ประกอบวิชำชีพอิสระ และด้ำนอื่น ซึ่งมำจำกกำรสรรหำ
จำนวนห้ำสิบแปดคน
(๕) ผู้ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน
โดยให้เลือกตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมตำมด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งได้รบั

๑๐๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
กำรคัดกรองจังหวัดละไม่เกินสิบคน ในกรณีที่มีจังหวัดเพิ่มขึ้น ให้ลด
จำนวนที่พึงมีตำม (๔) เมื่อถึงครำวที่มีกำรสรรหำ และเพิม่ จำนวน
ตำม (๕) ให้ได้เท่ำจำนวนจังหวัดทีเ่ พิ่มขึ้น
ในกรณีที่มีการเพิม่ หรือลดจังหวัดในระหว่างวาระของ
สมาชิกวุฒิสภาทีม่ าจากการเลือกตั้ง ให้วฒ
ุ ิสภาประกอบด้วย
สมาชิกเท่าทีม่ ีอยู่
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
และยังมิได้มีการเลือกตั้งหรือสรรหาขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง แล้วแต่
กรณี ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
ให้มีคณะกรรมกำรสรรหำบุคคลด้ำนต่ำง ๆ ตำม (๔) ทำ
หน้ำที่สรรหำบุคคลผูส้ มควรเป็นสมำชิกวุฒิสภำเท่ำจำนวนที่พึงมี
ตำมที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ำรับกำรสรรหำตำม (๔) มี
สิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้งตำม (๕) ด้วย
ให้มีคณะกรรมกำรกลั่นกรองทำหน้ำที่คัดกรองบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมในแต่ละจังหวัด ให้มจี ำนวนไม่เกินสิบคน
เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงคะแนนเลือกตั้งได้หนึ่งเสียงตำม (๕)
โดยให้เป็นกำรเลือกตั้งโดยตรงและลับและให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขต
เลือกตั้ง
ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๔๑ ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ ทำให้
สมำชิกวุฒิสภำไม่ครบจานวนตามวรรคหนึ่ง แต่มีจำนวนไม่น้อย
กว่ำร้อยละเก้าสิบห้าแปดสิบห้ำของจำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมด
ให้ถือว่าที่ได้รับเลือกตำมประกำศรับรองผลกำรได้มำซึ่งสมำชิก
วุฒิสภำประกอบด้วยสมาชิกจานวนดังกล่าว แต่จะมีกำรประชุม
วุฒิสภำมิได้ และต้องมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาดำเนินกำรให้
ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำครบจานวนตำมที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

๑๐๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
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พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ในกรณีที่ตำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำว่ำง
มาตรา ๑๒๑๑๑๑ วรรคสาม ในกรณีทต่ี าแหน่งสมาชิก
ลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ และยังมิได้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำขึ้นแทน
วุฒสิ ภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และยังมิได้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิก
ตำแหน่งที่ว่ำง ให้วฒ
ุ ิสภำประกอบด้วยสมำชิกวุฒิสภำเท่ำที่มีอยู่
วุฒิสภาหรือสรรหาขึน้ แทนตาแหน่งทีว่ ่าง แล้วแต่กรณี ให้วุฒสิ ภา
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒสิ ภาเท่าทีม่ อี ยู่
มาตรา ๑๒๕ บุคคลผูม้ ีคณ
ุ สมบัตดิ ังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ
มาตรา ๑๒๕๑๑๕ บุคคลผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกวุฒิสภำ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ หรือได้รบั การเสนอ
(๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
ชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒสิ ภา
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๑) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(๓) สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสีส่ บิ ปี บริบรู ณ์ในวันสมัครรับเลือกตัง้
(๔) มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมมำตรำ ๑๐๗ (๕)
หรือวันทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจากการ
เลือกตัง้ ต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๐๗ (๕)
ดังต่อไปนี้ดว้ ย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบเก้ำสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
และให้สมำชิกวุฒิสภำทีเ่ ข้ำมำในภำยหลังนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ำ
อายุของวุฒิสภาวำระที่เหลืออยู่ของสมำชิกวุฒิสภำที่เข้ำมำแทน
จำนวนที่จะพึงมีในแต่ละประเภท หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรเลือกกันเองตำม (๑) (๒) และ (๓) รวมทั้งในกำร
สรรหำตำม (๔) กำรคัดกรอง กำรเลือกตั้ง และกำรหำเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำม (๕) ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำร
ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
มาตรา ๑๑๑ วรรคสาม๑๒๒ ในกรณีที่ตำแหน่งสมำชิก
วุฒิสภำว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ และยังมิได้มีกำรเลือกตั้งหรือ
สรรหาขึ้นดำเนินกำรให้ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำแทนตำแหน่งที่ว่ำง
แล้วแต่กรณี ให้วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิกวุฒิสภำเท่ำที่มีอยู่
มาตรา ๑๑๕๑๒๓ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครหรือได้รับกำรเสนอ
ชื่อเป็นสมำชิกวุฒิสภำต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือ
วันที่ประกำศให้เริ่มกระบวนกำรให้ได้รับการเสนอชื่อมำซึ่งสมำชิก
วุฒิสภำ
(๓) มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๒๑ และสำหรับผู้มสี ิทธิสมัคร
ตำมมำตรำ ๑๒๑ (๕) ต้องมีคณ
ุ สมบัติตำมมำตรำ ๑๑๐ (๓) ด้วย
(๓๔) สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
สำหรับสมำชิกวุฒิสภำตำมมำตรำ ๑๒๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕)

๑๐๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(ก) มีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดทีส่ มัครรับ
เลือกตัง้ มาแล้วเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี นบั ถึงวันสมัคร
รับเลือกตัง้
(ข) เป็ นบุคคลซึง่ เกิดในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตัง้
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาทีต่ งั ้ อยู่ในจังหวัดทีส่ มัคร
รับเลือกตัง้ เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี การศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านใน
จังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
(๕) ไม่เป็ นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผูด้ ารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๖) ไม่เป็ นสมาชิกหรือผูด้ ารงตาแหน่งใดในพรรค
การเมืองหรือเคยเป็ นสมาชิกหรือเคยดารงตาแหน่งและพ้นจาก
การเป็ นสมาชิกหรือการดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
มาแล้วยังไม่เกินห้าปี นบั ถึงวันสมัครรับเลือกตัง้ หรือวันทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อ
(๗) ไม่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือเคยเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและพ้นจากการเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรมาแล้วไม่เกินห้าปี นบั ถึงวันสมัครรับเลือกตัง้ หรือวันที่
ได้รบั การเสนอชื่อ
(๘) เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ตาม
มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ
(๑๔)

(๕) ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
คุณสมบัติอื่นตำมพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทีม่ าจากการ
เลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตงั้ อยู่ในจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
(๖) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง
หรือเคยเป็นสมาชิกหรือเคยดารงตาแหน่งและพ้นจากการเป็น
สมาชิกหรือการดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแล้วยัง
ไม่เกินห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชือ่
(๗) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรมาแล้วไม่เกินห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่
ได้รับการเสนอชื่อ
(๘) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา
๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

๑๐๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๙) ไม่เป็ นรัฐมนตรีหรือผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นซึง่
มิใช่สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือเคยเป็ นแต่พน้ จาก
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วยังไม่เกินห้าปี
มาตรา ๑๒๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๑) เป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
(๒) เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือเคยเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
มาแล้วยังไม่เกินหนึง่ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
มาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ
(๑๔)
มาตรา ๑๒๖ บุคคลผูม้ ีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคล
มาตรา ๑๒๕๑๑๕ บุคคลผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกวุฒิสภำ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ หรือได้รบั การเสนอ
(๑) เป็นสมำชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคกำรเมือง
ชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒสิ ภา
(๒) เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือเคยเป็น
(๑) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทน
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสีส่ บิ ปี บริบรู ณ์ในวันสมัครรับเลือกตัง้
รำษฎรมำแล้วยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๓) เป็นหรือเคยเป็นสมำชิกวุฒิสภำตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือวันทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
นี้ในอำยุของวุฒิสภำครำวก่อนกำรสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมมำตรำ
๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๙) ไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือเคยเป็นแต่พ้นจาก
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วยังไม่เกินห้าปี

มาตรา ๑๑๕๑๒๔ บุคคลผู้มีคุณสมบัติและสิทธิสมัครหรือ
ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นสมำชิกวุฒิสภำต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้ง
หรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

๑๐๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๔) ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจากการ
เลือกตัง้ ต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๐๗ (๕)
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก) มีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดทีส่ มัครรับ
เลือกตัง้ มาแล้วเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี นบั ถึงวันสมัคร
รับเลือกตัง้
(ข) เป็ นบุคคลซึง่ เกิดในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตัง้
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาทีต่ งั ้ อยู่ในจังหวัดทีส่ มัคร
รับเลือกตัง้ เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี การศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านใน
จังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
(๕) ไม่เป็ นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผูด้ ารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๖) ไม่เป็ นสมาชิกหรือผูด้ ารงตาแหน่งใดในพรรค
การเมืองหรือเคยเป็ นสมาชิกหรือเคยดารงตาแหน่งและพ้นจาก
การเป็ นสมาชิกหรือการดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
มาแล้วยังไม่เกินห้าปี นบั ถึงวันสมัครรับเลือกตัง้ หรือวันทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อ
(๗) ไม่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือเคยเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและพ้นจากการเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรมาแล้วไม่เกินห้าปี นบั ถึงวันสมัครรับเลือกตัง้ หรือวันที่
ได้รบั การเสนอชื่อ

(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทีม่ าจากการ
เลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตงั้ อยู่ในจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
(๕๑) ไม่เป็นบุพกำรี คูส่ มรส หรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(๖๒) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรง
ตำแหน่งในพรรคกำรเมืองหรือกลุม่ กำรเมือง หรือเคยเป็นสมาชิก
หรือเคยดารงตำแหน่งและพ้นจากการเป็นสมำชิกหรือการดารง
ตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแล้วยังไม่เกินสภำผู้แทน
รำษฎร ทั้งนี้ ภำยในระยะเวลำห้ำปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือ
ก่อนวันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นสมำชิกวุฒิสภำ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรมาแล้วไม่เกินห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่
ได้รับการเสนอชื่อ

๑๑๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๒๗ สมำชิกวุฒิสภำจะเป็นรัฐมนตรีหรือข้ำรำชกำร
กำรเมืองอื่นมิได้
บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำและสมำชิกภำพสิ้นสุด
ลงมำแล้วยังไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่สมำชิกภำพสิ้นสุดลงตำมมำตรำ ๑๓๓
(๑) จะเป็นรัฐมนตรีหรือข้ำรำชกำรกำรเมืองอื่นมิได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๘) เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ตาม
มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ
(๑๔)
(๙) ไม่เป็ นรัฐมนตรีหรือผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นซึง่
มิใช่สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือเคยเป็ นแต่พน้ จาก
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วยังไม่เกินห้าปี
มาตรา ๑๒๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๑) เป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
(๒) เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือเคยเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
มาแล้วยังไม่เกินหนึง่ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ตาม
มาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ
(๑๔)
มาตรา ๑๒๗๑๑๖ สมาชิกวุฒสิ ภาจะเป็ นรัฐมนตรีหรือ
ข้าราชการ ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองอื่น หรือผูด้ ารงตาแหน่ งใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได้
บุคคลผูเ้ คยดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกภาพ
สิน้ สุดลงมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งสองปี เว้นแต่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง

(๓) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในองค์กรตำม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐภำยในระยะเวลำ
สองปีก่อนวันที่เข้ำดำรงตำแหน่งเป็นสมำชิกวุฒิสภำ
(๘๔) เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตั้งตำม
มำตรำ ๑๐๒๑๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑๑๐)
(๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖)
(๙๕) ไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองอื่นซึ่ง
มิใช่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือเคยเป็นแต่พ้นจำก
ตำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วยังไม่เกินห้ำปี

มาตรา ๑๑๖๑๒๕ สมำชิกวุฒิสภำจะเป็นรัฐมนตรี ผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมืองอื่น หรือผูด้ ำรงตำแหน่งใดในองค์กรอิสระตำม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ มิได้
บุคคลผูเ้ คยดำรงตำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำและสมำชิกภำพ
สิ้นสุดลงมำแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผูด้ ำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมือง หรือผูด้ ำรงตำแหน่งใดในองค์กรตำมรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ มิได้

๑๑๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๓๐ อำยุของวุฒิสภำมีกำหนดครำวละหกปีนับแต่
วันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๓๒ สมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำเริม่ ตั้งแต่วัน
เลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
ตามมาตรา ๑๓๓ (๑) จะเป็ นรัฐมนตรี หรือข้าราชการผูด้ ารง
ตาแหน่งทางการเมืองอื่น มิได้
มาตรา ๑๓๐ อายุของวุฒิสภามีกาหนดคราวละหกปีนบั
แต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๓๒๑๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจาก
การเลือกตัง้ เริม่ ตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา และสมาชิก
ภาพของสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจากการสรรหาเริม่ ตัง้ แต่วนั ทีค่ ณะ
กรรมการการเลือกตัง้ ประกาศผลการสรรหา
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิ ภามีกาหนดคราวละหกปี นบั
แต่วนั เลือกตัง้ หรือวันทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศผลการ
สรรหา แล้วแต่กรณี โดยสมาชิกวุฒสิ ภาจะดารงตาแหน่งติดต่อกัน
เกินหนึ่งวาระไม่ได้
ให้สมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ สิน้ สุดสมาชิกภาพตามวาระ อยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒสิ ภาขึน้ ใหม่

มาตรา ๑๓๑ เมื่ออำยุของวุฒสิ ภำสิน้ สุดลง พระมหำกษัตริยจ์ ะได้
มาตรา ๑๓๑๑๑๘ เมื่ออายุวาระของสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ มา
ทรงตรำพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำใหม่เป็นกำร
จากการเลือกตัง้ สิน้ สุดลง พระมหากษัตริยจ์ ะได้ทรงตราพระราช
เลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่อำยุ กฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ มาจากการเลือกตัง้ ใหม่
ของวุฒิสภำสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่ว
เป็ นการเลือกตัง้ ทัวไป
่ ซึง่ ต้องกาหนดวันเลือกตัง้ ภายในสามสิบวัน
รำชอำณำจักร

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๑๑๗๑๒๖ สมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำที่มำจำก
กำรเลือกตั้งเริม่ ตั้งแต่วันที่มีกำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำ และส่วนสมำชิก
ภำพของสมำชิกวุฒสิ ภำที่มำจำกกำรเลือกกันเองและกำรสรรหำเริ่ม
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีประกำศรับรองผลกำรสรรหา
ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
สมำชิกภำพของสมำชิกวุฒสิ ภำมีกำหนดครำวละหกปีนับแต่
วันเลือกตั้งหรือวันทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกำศผลการ
สรรหา แล้วแต่กรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาตำมวรรคหนึ่ง และจะ
ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึง่ สองวำระ ไม่มไิ ด้
ให้สมำชิกวุฒิสภำซึ่งสมำชิกภำพสิน้ สุดสมาชิกภาพลงตำม
วำระ อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีสมำชิก
วุฒิสภำขึ้นใหม่ ในกรณีนี้ ให้ประธำนหรือรองประธำนวุฒสิ ภำซึ่งพ้น
จำกตำแหน่งตำมวำระ ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนหรือรองประธำน
วุฒิสภำต่อไป จนถึงวันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศรับรอง
ผลกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ และให้สมำชิกวุฒิสภำซึ่งมีอำยุสูงสุด
ตำมลำดับปฏิบัติหน้ำที่ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำแทนจนกว่ำ
จะมีกำรเลือกประธำนหรือรองประธำนวุฒิสภำขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๘๑๒๗ เมื่อวำระของสมำชิกวุฒิสภำซึ่งมำจำกกำร
เลือกตั้งสิ้นสุดลง พระมหำกษัตริย์จะได้ทรงตรำพระรำชกฤษฎีกำให้มี
กำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งใหม่เป็นกำรเลือกตั้ง
ทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภำยในสามหกสิบวันนับแต่วันที่วำระ
ของสมำชิกวุฒิสภำซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้น
ต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วรำชอำณำจักร

๑๑๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๖๘ ให้สมำชิก
วุฒิสภำที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่อำยุของวุฒิสภำสิ้นสุดลงตำมวรรค
หนึ่ง ทำหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำสมำชิกวุฒิสภำที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ำ
รับหน้ำที่

นับแต่วนั ทีอ่ ายุวาระของสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ มาจากการเลือกตัง้ สิน้ สุด
ลง และวันเลือกตัง้ นัน้ ต้องกาหนดเป็ นวันเดียวกันทัวราชอาณาจั
่
กร
เมื่อวาระของสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ มาจากการสรรหาสิน้ สุดลง
ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศกาหนดวันเริม่ การสรรหา
และระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภา ซึง่ ต้องทาการสรรหาให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีว่ าระของสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ า
จากการสรรหาสิน้ สุดลง
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๖๘ ให้
สมาชิกวุฒิสภาที่ดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุด
ลงตามวรรคหนึ่ง ทาหน้าทีต่ ่อไปจนกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๓๓๑๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิ ภาสิน้ สุด
ลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภาวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา
๑๒๕๑๑๕

เมื่อวำระของสมำชิกวุฒิสภำซึ่งมำจำกกำรเลือกกันเองหรือ
กำรสรรหำสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
วันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ ซึ่งต้องทาการสรรหาให้แล้วเสร็จภำยในหกเก้ำ
สิบวันนับแต่วันที่วำระของสมำชิกวุฒิสภำทีม่ าจากการสรรหาสิ้นสุด
ลง และวันเริม่ ต้นกระบวนกำรให้ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำแต่ละ
ประเภทตำมมำตรำ ๑๒๑ ต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทุกประเภท

มาตรา ๑๓๓ สมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงครำวออกตำมอำยุของวุฒิสภำ
(๒) ตำย
(๓) ลำออก
(๔) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๒๕
(๕) มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒๖
(๖) มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒๗
(๗) กระทำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒๘
(๘) วุฒิสภำมีมติตำมมำตรำ ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจำกตำแหน่ง
หรือศำลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจำกสมำชิกภำพตำมมำตรำ ๙๖ ใน
(๕) มีลักษณะกระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๖
กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันที่วุฒิสภำมีมติหรือศำล
๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖
รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย แล้วแต่กรณี
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๗
(๗) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๘

มาตรา ๑๑๙๑๒๘ สมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำสิ้นสุดลง
เมื่อ
(๑) ถึงครำวออกตำมวำระ
(๒) ตำย
(๓) ลำออก
(๔) วุฒิสภำมีมติให้ออกตำมมำตรำ ๑๐๐
(๔๕) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตำมมำตรำ
๑๑๕๑๒๓
(๖) มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒๔
(๕๗) กระทำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๑๖ มาตรา
๒๖๕๑๒๕ หรือมำตรำ ๒๖๖๒๕๒
(๖๘) วุฒิสภาศำลรัฐธรรมนูญมีมติคำวินิจฉัยให้พ้นจำก
สมำชิกภำพตำมมำตรำ ๒๗๔ ให้๙๙ หรือถูกถอดถอนออกจำก

๑๑๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
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พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๘๖) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ให้ถอดถอนออก
จากตาแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยให้พน้ จากสมาชิกภาพ
ตามมาตรา ๙๖๙๑ หรือศาลฎีกามีคาสังตามมาตรา
่
๒๓๙ วรรคสอง
หรือมาตรา ๒๔๐ วรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าสิน้ สุดสมาชิกภาพ
นับแต่วนั ทีว่ ุฒสิ ภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยหรือมีคาสัง่
แล้วแต่กรณี
(๙๗) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสีข่ องจานวนวันประชุม
ในสมัยประชุมทีม่ กี าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยีส่ บิ วัน โดย
ไม่ได้รบั อนุญาตจากประธานวุฒสิ ภา
(๑๐๘) ถูกจาคุกโดยต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาคุก แม้
จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็ นการรอการลงโทษในความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หมิน่ ประมาท
มาตรา ๑๓๔ เมื่อตำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำว่ำงลงเพรำะเหตุ
มาตรา ๑๓๔๑๒๐ เมื่อตาแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภาว่างลง
อื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมอำยุของวุฒิสภำ ให้มีกำรเลือกตั้ง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภามาตรา
สมำชิกวุฒิสภำขึ้นแทนภำยในสีส่ บิ ห้ำวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่ำงลง ๑๑๙ ให้มีการเลือกตั้งนาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓
เว้นแต่อำยุของวุฒิสภำจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บงั คับกับการเลือกตัง้ หรือ
สมำชิกวุฒิสภำผู้เข้ำมำแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำ
การสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภาขึ้นในกรณีดงั กล่าว และให้สมาชิก
อำยุของวุฒิสภำที่เหลืออยู่
วุฒสิ ภาผูเ้ ข้ามาแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นที่
ว่างลงนัน้ อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่ของผูซ้ ง่ึ ตน
แทน เว้นแต่อายุวาระของสมาชิกวุฒสิ ภาทีว่ ่างลงจะเหลือไม่ถงึ หนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดาเนินการเลือกตัง้ หรือการสรรหาก็ได้
(๙) ขำดประชุมเกินจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีกำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยี่สบิ วัน โดยไม่ได้รบั
อนุญำตจำกประธำนวุฒิสภำ
(๑๐) ถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ใน
ควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ตำแหน่งตำมมำตรำ ๒๕๔ หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยให้พ้น
จากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศำลฎีกามีคำสั่งตามมาตรา
๒๓๙ วรรคสองให้ดำเนินกำรใหม่เพื่อให้ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ หรือ
มาตรา ๒๔๐ วรรคสามให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือ
ว่ำสิ้นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันที่วฒ
ุ ิสภามีมติถูกถอดถอนหรือศำลมี
คำวินิจฉัยหรือมีคำสั่ง แล้วแต่กรณี
(๗๙) ขำดประชุมเกินจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีกำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยี่สบิ วันโดยไม่ได้รับ
อนุญำตจำกประธำนวุฒิสภำ หรือไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุม
สภำเกินจำนวนทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับกำรประชุม
(๘๑๐) ต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีกำรรอกำร
ลงโทษ เว้นแต่เป็นกำรรอกำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระทำโดย
ประมำท ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท
มาตรา ๑๒๐๑๒๙ เมื่อตำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำว่ำงลงเพรำะ
เหตุตำมมำตรำ ๑๑๙๑๒๘ ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๑๒ มาตรา
๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ดำเนินกำรให้ได้มำใช้บังคับ
กับการเลือกตั้งหรือการสรรหาซึง่ สมำชิกวุฒิสภำในกรณีแทน
ตำแหน่งที่ว่ำงให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่ำว
และให้สมำชิกวุฒิสภำผู้เข้ำมำแทนตำแหน่งที่ว่ำงลงนั้นอยู่ใน
ตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วำระ
ของสมำชิกวุฒิสภำที่ว่ำงลงนั้นจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะ
ไม่ดำเนินกำรเลือกตั้งหรือการสรรหาให้ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำแทน
ตำแหน่งที่ว่ำงนั้นก็ได้

๑๑๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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สมาชิกวุฒิสภาผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียง
เท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๓๕ ในกำรพิจำรณำเลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือ
มาตรา ๑๓๕๑๒๑ ในการทีว่ ุฒสิ ภาจะพิจารณาเลือก แต่งตั้ง
ให้ควำมเห็นชอบ ให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตำมมำตรำ ๑๓๘ มำตรำ
ให้คาแนะนา หรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลดารงตาแหน่งใดตาม
๑๔๓ มำตรำ ๑๙๖ มำตรำ ๑๙๙ มำตรำ ๒๕๗ มำตรำ ๒๖๑ มำตรำ ๒๗๔ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗
(๓) มำตรำ ๒๗๗ มำตรำ ๒๗๘ มำตรำ ๒๗๙ (๓) มำตรำ ๒๙๗ มำตรำ
มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา
๓๐๒ และมำตรำ ๓๑๒ ให้วุฒิสภำแต่งตั้งคณะกรรมำธิกำรขึ้นคณะหนึ่ง
ทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติและควำมประพฤติของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอ ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒บทบัญญัตแิ ห่ง
ุ สิ ภาแต่งตัง้ คณะกรรมาธิการขึน้ คณะหนึ่ง ทา
ชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนอัน รัฐธรรมนูญนี้ ให้วฒ
หน้าทีต่ รวจสอบประวัตแิ ละความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จำเป็น แล้วรำยงำนต่อวุฒิสภำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่อไป
กำรดำเนินกำรของคณะกรรมำธิกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม จริยธรรมของบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งนัน้ รวมทัง้
วิธีกำรที่กำหนดในข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจาเป็ น แล้วรายงานต่อ
วุฒสิ ภาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
การดาเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไป
ตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
มาตรา ๑๒๒ กำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำ ให้ใช้เขตจังหวัด
เป็นเขตเลือกตั้ง
กำรคำนวณเกณฑ์จำนวนสมำชิกวุฒิสภำที่แต่ละจังหวัดจะพึง
มี ให้คำนวณตำมวิธีที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๐๒ วรรคสอง วรรคสำม
และวรรคสี่ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน
กำรเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

มาตรา ๑๒๒๑๑๒ การเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาในแต่ละ
จังหวัด ให้ใช้เขตจังหวัดเป็ นเขตเลือกตัง้ และให้มสี มาชิกวุฒสิ ภา
จังหวัดละหนึ่งคน โดยให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัง้ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ได้หนึ่งเสียงและให้ใช้วธิ อี อกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา ให้ผสู้ มัครรับ
เลือกตัง้ สามารถหาเสียงเลือกตัง้ ได้กแ็ ต่เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องวุฒสิ ภา

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๑๒๑๑๓๐ ในการเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภำจะต้อง
พิจำรณำให้บคุ คลดำรงตำแหน่งใดตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
ให้วุฒิสภำแต่งตั้งคณะกรรมำธิกำรขึ้นคณะหนึ่ง ทำหน้ำที่ตรวจสอบ
ประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้
ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยำนหลักฐำนอันจำเป็น แล้วรำยงำนต่อวุฒิสภำเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำต่อไป ทั้งนี้ ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ
เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภำจะต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นในกำรที่
นำยกรัฐมนตรีจะนำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรง
แต่งตั้งรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรำยบุคคล ให้วุฒิสภำดำเนินกำรตำม
วรรคหนึ่ง โดยจะมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกำรเสนอนั้น มิได้
แล้วแจ้งให้นำยกรัฐมนตรีทรำบ และประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป
ทั้งนี้ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับรำยชื่อจำกนำยกรัฐมนตรี
การดาเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึง่ ให้
เป็นไปตามวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
ตัดออกทั้งมำตรำ

๑๑๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมำชิกวุฒิสภำได้มำกกว่ำหนึ่งคน ให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตำมลำดับจนครบจำนวน
สมำชิกวุฒิสภำที่จะพึงมีได้ในจังหวัดนั้น เป็นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกวุฒิสภำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการเลือกตัง้ และการหา
เสียงเลือกตัง้ ของสมาชิกวุฒสิ ภา ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา
การคานวณเกณฑ์จานวนสมาชิกวุฒิสภาทีแ่ ต่ละจังหวัด
จะพึงมี ให้คานวณตามวิธีทบี่ ัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง
วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้
หนึ่งคน
การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒสิ ภาได้มากกว่าหนึ่งคน ให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลาดับจนครบจานวน
สมาชิกวุฒิสภาทีจ่ ะพึงมีได้ในจังหวัดนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๑๓ ให้มคี ณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภาคณะ
หนึ่ง ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการ
เลือกตัง้ ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
พิพากษาในศาลฎีกาซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาที่
ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมายจานวนหนึ่งคนและตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย
จานวนหนึ่งคน เป็ นกรรมการ ทาหน้าทีส่ รรหาบุคคลตามมาตรา ๑๑๔
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั บัญชีรายชื่อจาก

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ตัดออกทั้งมำตรำ

๑๑๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
คณะกรรมการการเลือกตัง้ แล้วแจ้งผลการสรรหาให้คณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ประกาศผลผูไ้ ด้รบั การสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒสิ ภา
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองให้กรรมการผูห้ นึ่ง
เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทไ่ี ม่มกี รรมการในตาแหน่ งใด หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ากรรมการทีเ่ หลืออยู่นนั ้ มีจานวนไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภาประกอบด้วยกรรมการ
ทีเ่ หลืออยู่
มาตรา ๑๑๔ ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภา
ดาเนินการสรรหาบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมจากผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
จากองค์กรต่าง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ
และภาคอื่นทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั กิ ารตามอานาจหน้าทีข่ อง
วุฒสิ ภาเป็ นสมาชิกวุฒสิ ภาเท่าจานวนทีจ่ ะพึงมีตามทีก่ าหนดใน
มาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง
ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความรู้ ความ
เชีย่ วชาญ หรือประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านของ
วุฒสิ ภาเป็ นสาคัญ และให้คานึงถึงองค์ประกอบจากบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างกัน โอกาสและความเท่าเทียม
กันทางเพศ สัดส่วนของบุคคลในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งทีใ่ กล้เคียง
กัน รวมทัง้ การให้โอกาสกับผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมด้วย
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการสรรหาสมาชิก
วุฒสิ ภา ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิก
วุฒสิ ภา

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ตัดออกทั้งมำตรำ

๑๑๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ส่วนที่ ๕๔
บทที่ใช้แก่สภาทัง้ สอง
มาตรา ๑๔๙ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ
มาตรา ๑๔๙๑๒๒ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิก
ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชำวไทย และต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
วุฒสิ ภาย่อมเป็ นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยูใ่ นความผูกมัด
ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชำวไทย
แห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงาใด ๆ และต้องปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อประโยชน์สว่ นรวมของปวงชน
ชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์
มาตรา ๑๕๐ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
มาตรา ๑๕๐๑๒๓ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผูแ้ ทน
และสมำชิกวุฒิสภำต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมแห่งสภำทีต่ นเป็น
ราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาต้องปฏิญาณตนในทีป่ ระชุมแห่งสภาที่
สมำชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้
ตนเป็ นสมาชิกด้วยถ้อยคาดังต่อไปนี้
“ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบตั ิ
“ข้าพเจ้า (ชื่อผูป้ ฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิ
หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชำว
หน้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชน
ไทย ทั้งจะรักษำไว้และปฏิบัตติ ำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ชาวไทยประเทศและประชาชน ทัง้ จะรักษาไว้และปฏิบตั ติ ามซึง่
ไทยทุกประกำร”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๕๑ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำแต่ละสภำ มี
มาตรา ๑๕๑๑๒๔ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาแต่ละ
ประธำนสภำคนหนึ่งและรองประธำนคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหำ สภา มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งจำกสมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ ตำมมติของสภำ
ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ จากสมาชิกแห่งสภานัน้ ๆ ตามมติ
มาตรา ๑๕๒ ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
ของสภา
ดำรงตำแหน่งจนสิ้นอำยุของสภำหรือมีกำรยุบสภำ
ประธานและรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรดารงตาแหน่งจน
ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อน
สิน้ อายุของสภาหรือมีการยุบสภา
วันเลือกประธำนและรองประธำนวุฒิสภำใหม่
ประธานและรองประธานวุฒสิ ภาดารงตาแหน่งจนถึงวัน
ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำนและ
ก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒสิ ภาใหม่
รองประธำนวุฒสิ ภำ ย่อมพ้นจำกตำแหน่งก่อนวำระตำมวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เมื่อ
ส่วนที่ ๕
บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ไม่มีกำรแก้ไข
มาตรา ๑๒๒๑๓๑ สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรและสมำชิก
วุฒิสภำย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชำวไทยโดยไม่อยู่ในควำมผูกมัดแห่ง
อำณัติมอบหมำยหรือควำมครอบงำใด ๆ และต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชำวไทย โดย
ปรำศจำกกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
มาตรา ๑๒๓๑๓๒ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมแห่งสภำที่ตน
เป็นสมำชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้
“ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบตั ิ
หน้ำทีต่ ำมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำโดยบริสุทธิ์ใจ ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมั่นในจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชำชน
ทั้งจะรักษำไว้และปฏิบตั ิตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ทุกประกำร”
มาตรา ๑๒๔๑๓๓ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำแต่ละสภำ
มีประธำนสภำคนหนึ่งและรองประธำนสภำคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่ง
พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งจำกสมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ ตำมมติของ
สภำ
ให้เลือกประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเพียงตำแหน่งเดียวก่อนเพื่อ
ทำหน้ำที่ประธำน โดยให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งได้รบั เลือก
คะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และเมื่อมีกำร
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้เลือกรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรสอง
คน โดยให้รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรคนที่หนึ่งมำจำกพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองในสภำผู้แทนรำษฎรตำมมำตรำ ๑๒๐

๑๑๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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(๑) ขำดจำกสมำชิกภำพแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิก
(๒) ลำออกจำกตำแหน่ง
(๓) ดำรงตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้ำรำชกำร
กำรเมืองอื่น
(๔) ต้องคำพิพำกษำให้จำคุก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ประธานและรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร และประธาน
และรองประธานวุฒสิ ภา ย่อมพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระตามวรรค
สองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาทีต่ นเป็ นสมาชิก
(๒) ลาออกจากตาแหน่ง
(๓) ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการ
การเมืองอื่น
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนนั ้ จะยังไม่ถงึ ทีส่ ดุ หรือ
มีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็ นกรณีทค่ี ดียงั ไม่ถงึ ทีส่ ดุ หรือมีการรอ
การลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิน่ ประมาท
ในระหว่างการดารงตาแหน่ง ประธานและรองประธาน
สภาผูแ้ ทนราษฎรจะเป็ นกรรมการบริหารหรือดารงตาแหน่งใดใน
พรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๑๕๒ ประธานและรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรดารงตาแหน่งจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดารงตาแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม่
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
(๒) ลาออกจากตาแหน่ง

ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรดำรงตำแหน่งจน
สิ้นอำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภำผู้แทน
รำษฎรถูกยุบ
ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อน
วันเลือกประธำนและรองประธำนวุฒิสภำใหม่ ซึ่งจะต้องกระทำทุก
สำมปี
ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำนและ
รองประธำนวุฒิสภำ ย่อมพ้นจำกตำแหน่งก่อนวำระตำมวรรคสอง
หรือวรรคสำม แล้วแต่กรณี เมื่อ
(๑) ขำดจำกสมำชิกภำพแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิก
(๒) ลำออกจำกตำแหน่ง
(๓) ดำรงตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้ำรำชกำร
กำรเมืองอื่น
(๔) ต้องคำพิพำกษำให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
กำรรอกำรลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีกำรรอ
กำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำท ควำมผิดลหุโทษ
หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท
ในระหว่ำงกำรดำรงตำแหน่ง ประธำนและรองประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรจะเป็นกรรมกำรบริหำรหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองขณะเดียวกัน มิได้ และจะเข้ำร่วม
ประชุมพรรคกำรเมืองหรือกลุม่ กำรเมืองมิได้ด้วย

๑๑๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๑๕๓ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำน
วุฒิสภำมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกิจกำรของสภำนั้น ๆ ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับ รองประธำนมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่ประธำนมอบหมำยและ
ปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนเมื่อประธำนไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำที่ได้
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ และผู้ทำหน้ำที่
แทน ต้องวำงตนเป็นกลำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่
มาตรา ๑๕๔ เมื่อประธำนและรองประธำนสภำผู้แทน
รำษฎรหรือประธำนและรองประธำนวุฒิสภำไม่อยู่ในที่ประชุม ให้
สมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธำนในครำวประชุม
นั้น

มาตรา ๑๕๕ กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรและกำรประชุม
วุฒิสภำต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิก
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่ละสภำจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณี
กำรพิจำรณำระเบียบวำระกระทู้ถำมตำมมำตรำ ๑๘๓ และมำตรำ
๑๘๔ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒสิ ภำจะกำหนดเรื่ององค์ประชุมไว้ใน
ข้อบังคับเป็นอย่ำงอื่นก็ได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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(๓) ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการ
การเมืองอื่น
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก
มาตรา ๑๕๓๑๒๕ ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
ประธานวุฒสิ ภามีอานาจหน้าทีด่ าเนินกิจการของสภานัน้ ๆ ให้
เป็ นไปตามข้อบังคับ รองประธานมีอานาจหน้าทีต่ ามทีป่ ระธาน
มอบหมายและปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานเมื่อประธานไม่อยูห่ รือไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา และผูท้ า
หน้าทีแ่ ทน ต้องวางตนเป็ นกลางในการปฏิบตั หิ น้าที่
เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือ
ประธานและรองประธานวุฒสิ ภาไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม ให้สมาชิกแห่ง
สภานัน้ ๆ เลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็ นประธานในคราว
ประชุมนัน้
มาตรา ๑๕๔ เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้
สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธานในคราว
ประชุมนั้น
มาตรา ๑๕๕๑๒๖ การประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรและการ
ประชุมวุฒสิ ภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภาจึงจะเป็ นองค์
ประชุม เว้นแต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถ้ ามตาม

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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มาตรา ๑๒๕๑๓๔ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำน
วุฒิสภำมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกิจกำรของสภำนั้น ๆ ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับ รองประธำนมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่ประธำนมอบหมำยและ
ปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนเมื่อประธำนไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำที่ได้
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ และผู้ทำหน้ำที่
แทน ต้องวำงตนเป็นกลำงในทำงกำรปฏิบัตหิ น้าทีเ่ มือง
เมื่อประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำน
และรองประธำนวุฒิสภำไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ
เลือกกันเองให้สมำชิกคนหนึ่งเป็นประธำนในครำวประชุมนั้น

มาตรา ๑๒๖๑๓๕ กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรและกำร
ประชุมวุฒิสภำต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ ีอยู่ของแต่ละสภำ จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้น
แต่ในกรณีกำรพิจำรณำระเบียบวำระกระทู้ถำมตำมมาตรา ๑๕๖
และมำตรำ ๑๕๗๑๖๕ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒสิ ภำจะกำหนด
เรื่ององค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่ำงอื่นก็ได้

๑๒๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๕๖ กำรลงมติวินจิ ฉัยข้อปรึกษำให้ถือเอำเสียงข้ำง
มำกเป็นประมำณ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
สมำชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในกำรออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
ประธำนรัฐสภำ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำนวุฒิสภำ
ต้องจัดให้มีกำรบันทึกกำรออกเสียงลงคะแนนของสมำชิกแต่ละคน และ
เปิดเผยบันทึกดังกล่ำวไว้ในที่ที่ประชำชนอำจเข้ำไปตรวจสอบได้ เว้นแต่
กรณีกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นกำรลับ
กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ควำมเห็นชอบให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งใด ให้กระทำเป็นกำรลับ เว้นแต่ที่มีบญ
ั ญัตไิ ว้เป็นอย่ำงอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้ และสมำชิกย่อมมีอสิ ระและไม่ถูกผูกพันโดยมติของพรรค
กำรเมืองหรืออำณัติอื่นใด

มาตรา ๑๘๓๑๕๖ และมาตรา ๑๘๔๑๕๗ สภาผูแ้ ทนราษฎรและ
วุฒสิ ภาจะกาหนดเรื่ององค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็ นอย่างอื่นก็ได้
การลงมติวนิ จิ ฉัยข้อปรึกษาให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็ น
ประมาณ เว้นแต่ทม่ี บี ญ
ั ญัตไิ ว้เป็ นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้
อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร และประธาน
วุฒสิ ภา ต้องจัดให้มกี ารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก
แต่ละคน และเปิ ดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในทีท่ ป่ี ระชาชนอาจเข้าไป
ตรวจสอบได้ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็ นการลับ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ดารงตาแหน่งใด ให้กระทาเป็ นการลับ เว้นแต่ทม่ี บี ญ
ั ญัตไิ ว้เป็ นอย่าง
อื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกย่อมมีอสิ ระและไม่ถกู ผูกพันโดยมติของ
พรรคการเมืองหรืออาณัตอิ ่นื ใด
มาตรา ๑๕๖ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียง
ข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ทมี่ บี ัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกคนหนึง่ ย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธาน
วุฒิสภา ต้องจัดให้มีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก

กำรลงมติวินจิ ฉัยข้อปรึกษำให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็น
ประมำณ เว้นแต่ที่มีบญ
ั ญัติไว้เป็นอย่ำงอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
สมำชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในกำรออกเสียงลงคะแนน ถ้ำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
ประธำนรัฐสภำ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำน
วุฒิสภำ ต้องจัดให้มีกำรบันทึกกำรออกเสียงลงคะแนนของสมำชิก
แต่ละคน และเปิดเผยบันทึกดังกล่ำวไว้ในที่ที่ประชำชนอำจเข้ำไป
ตรวจสอบได้ เว้นแต่กรณีกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นกำรลับ
กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ควำมเห็นชอบให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งใด ให้กระทำเป็นกำรลับ เว้นแต่ที่มีบญ
ั ญัติไว้เป็น
อย่ำงอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมำชิกย่อมมีอิสระและไม่ถูกผูกพัน
โดยมติของพรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง บุคคล หรืออำณัติอื่นใด

๑๒๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

แต่ละคน และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในทีท่ ี่ประชาชนอาจเข้าไป
ตรวจสอบได้ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บคุ คล
ดารงตาแหน่งใด ให้กระทาเป็นการลับ เว้นแต่ทมี่ ีบัญญัตไิ ว้เป็นอย่าง
อื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกย่อมมีอิสระและไม่ถกู ผูกพันโดยมติของ
พรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด
มาตรา ๑๕๙ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมำชิกสภำ
มาตรา ๑๕๙๑๒๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั เลือกตัง้
ผู้แทนรำษฎร ให้มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำเพื่อให้สมำชิกได้มำประชุมครั้ง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้มกี ารเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้
แรก
สมาชิกได้มาประชุมครัง้ แรก
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญทั่วไป และสมัยประชุมสำมัญ
ในปี หนึ่งให้มสี มัยประชุมสามัญทัวไป
่ และสมัยประชุม
นิติบัญญัติ
สามัญนิตบิ ญ
ั ญัติ
วันประชุมครั้งแรกตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัย
วันประชุมครัง้ แรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถอื เป็ นวันเริม่ สมัย
ประชุมสำมัญทั่วไป ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญนิติบัญญัติให้สภำ
่ ส่วนวันเริม่ สมัยประชุมสามัญนิตบิ ญ
ั ญัตใิ ห้สภา
ผู้แทนรำษฎรเป็นผู้กำหนด ในกรณีที่กำรเริ่มประชุมครั้งแรกตำมวรรค ประชุมสามัญทัวไป
ผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูก้ าหนด ในกรณีทก่ี ารเริม่ ประชุมครัง้ แรกตามวรรค
หนึ่งมีเวลำจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน จะไม่มีกำร
หนึ่งมีเวลาจนถึงสิน้ ปี ปฏิทนิ ไม่ถงึ หนึ่งร้อยห้าสิบวัน จะไม่มกี าร
ประชุมสมัยสำมัญนิติบัญญัตสิ ำหรับปีนั้นก็ได้
ประชุมสมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัตสิ าหรับปี นนั ้ ก็ได้
ในสมัยประชุมสำมัญนิติบญ
ั ญัติ ให้รัฐสภำดำเนินกำรประชุมได้
เฉพำะกรณีที่บัญญัตไิ ว้ในหมวด ๒ หรือกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ในสมัยประชุมสามัญนิตบิ ญ
ั ญัติ ให้รฐั สภาดาเนินการ
หรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กำรอนุมัติพระรำชกำหนด
ประชุมได้เฉพาะกรณีทบ่ี ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวด ๒ หรือการพิจารณาร่าง
กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประกำศสงครำม กำรให้ควำมเห็นชอบหนังสือ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
สัญญำ กำรเลือกหรือกำรให้ควำมเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง กำรถอด รัฐธรรมนูญ การอนุมตั พิ ระราชกาหนด การให้ความเห็นชอบในการ
ถอนบุคคลออกจำกตำแหน่ง กำรตั้งกระทู้ถำม และกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศสงคราม การรับฟั งคาชีแ้ จงและการให้ความเห็นชอบหนังสือ
รัฐธรรมนูญ เว้นแต่รฐั สภำจะมีมติให้พิจำรณำเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียง
สัญญา การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดารงตาแหน่ง
เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทัง้ หมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ
การถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่ง การตัง้ กระทูถ้ าม และการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ เว้นแต่รฐั สภาจะมีมติให้พจิ ารณาเรื่องอื่นใดด้วย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๒๗๑๓๖ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๐๓ วรรคสี่ ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ให้มีกำรเรียก
ประชุมรัฐสภำเพื่อให้สมำชิกได้มำประชุมเป็นครั้งแรก
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญทั่วไป และสมัยประชุมสำมัญ
นิติบัญญัติ
วันประชุมครั้งแรกตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สำมัญทั่วไป ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญนิติบัญญัติ ให้สภำ
ผู้แทนรำษฎรเป็นผู้กำหนด ในกรณีที่กำรเริ่มประชุมครั้งแรกตำม
วรรคหนึ่งมีเวลำจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน จะไม่มีกำร
ประชุมสมัยสำมัญนิติบัญญัตสิ ำหรับปีนั้นก็ได้
ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๘๑ และมำตรำ ๑๘๒ ในสมัยประชุม
สำมัญนิติบัญญัติ ให้รัฐสภำดำเนินกำรประชุมได้เฉพำะกรณีที่บัญญัติ
ไว้ในภำค ๑ หมวด ๒๑ พระมหำกษัตริย์ หรือกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ กำร
อนุมัติพระรำชกำหนด กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประกำศสงครำม
กำรรับฟังคำชี้แจงและกำรให้ควำมเห็นชอบหนังสือสัญญำ กำรเลือก
หรือกำรให้ควำมเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง กำรถอดถอนบุคคล
ออกจำกตำแหน่ง กำรตั้งกระทู้ถำม และกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๑๒๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๖๐ สมัยประชุมสำมัญของรัฐสภำสมัยหนึ่ง ๆ ให้มี
กำหนดเวลำหนึ่งร้อยยีส่ ิบวัน แต่พระมหำกษัตริยจ์ ะโปรดเกล้ำโปรด
กระหม่อมให้ขยำยเวลำออกไปก็ได้
กำรปิดสมัยประชุมสำมัญก่อนครบกำหนดเวลำหนึ่งร้อยยีส่ ิบวัน
จะกระทำได้แต่โดยควำมเห็นชอบของรัฐสภำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

คะแนนเสียงเกินมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ ี
อยู่ของทัง้ สองสภา
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มกี าหนด
เวลาหนึ่งร้อยยีส่ บิ วัน แต่พระมหากษัตริยจ์ ะโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้
การปิ ดสมัยประชุมสมัยสามัญก่อนครบกาหนดเวลาหนึ่ง
ร้อยยีส่ บิ วัน จะกระทาได้แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๖๐ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มี
กาหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้
การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกาหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบ
วัน จะกระทาได้แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๖๑ พระมหำกษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภำ ทรง
มาตรา ๑๖๑๑๒๘ พระมหากษัตริยท์ รงเรียกประชุม
เปิดและทรงปิดประชุม
รัฐสภา ทรงเปิ ดและทรงปิ ดประชุม
พระมหำกษัตริย์จะเสด็จพระรำชดำเนินมำทรงทำรัฐพิธีเปิด
พระมหากษัตริยจ์ ะเสด็จพระราชดาเนินมาทรงทารัฐพิธเี ปิ ด
ประชุมสมัยประชุมสำมัญทั่วไปครัง้ แรกตำม มำตรำ ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ประชุมสมัยประชุมสามัญทัวไปครั
่
ง้ แรกตามมาตรา ๑๕๙๑๒๗ วรรค
ด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้พระรัชทำยำท
หนึ่ง ด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัช
ซึ่งบรรลุนติ ิภำวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ มำทำรัฐพิธกี ็
ทายาทซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้ว หรือผูใ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูแ้ ทนพระองค์ มา
ได้
ทารัฐพิธกี ไ็ ด้
มาตรา ๑๖๒ เมื่อมีควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
เมื่อมีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์
พระมหำกษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมัย
จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็ นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้
วิสำมัญก็ได้
ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๒๙ การเรียกประชุม การขยาย
มาตรา ๑๖๔ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๖๓ กำรเรียกประชุม
กำรขยำยเวลำประชุม และกำรปิดประชุมรัฐสภำ ให้กระทำโดยพระ เวลาประชุม และการปิ ดประชุมรัฐสภา ให้กระทาโดยพระราช
รำชกฤษฎีกำ
กฤษฎีกา

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
เว้นแต่รัฐสภำจะมีมติให้พิจำรณำเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ
สมัยประชุมสำมัญของรัฐสภำสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดเวลำ
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหำกษัตริย์จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
ให้ขยำยเวลำออกไปก็ได้
กำรปิดสมัยประชุมสมัยสำมัญก่อนครบกำหนดเวลำหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน จะกระทำได้แต่โดยควำมเห็นชอบของรัฐสภำ

มาตรา ๑๒๘๑๓๗ พระมหำกษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภำ
ทรงเปิดและทรงปิดประชุม
พระมหำกษัตริย์จะเสด็จพระรำชดำเนินมำทรงทำรัฐพิธีเปิด
ประชุมสมัยประชุมสำมัญทั่วไปครัง้ แรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง
ด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้พระรัชทำยำท
ซึง่ บรรลุนติ ิภำวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ มำทำรัฐพิธี
ก็ได้
เมื่อมีควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหำกษัตริย์จะ
ทรงเรียกประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญก็ได้
ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๒๙๑๓๘ กำรเรียกประชุม กำรขยำย
เวลำประชุม และกำรปิดประชุมรัฐสภำ ให้กระทำโดยพระรำช
กฤษฎีกำ

๑๒๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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มาตรา ๑๖๒ เมื่อมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
พระมหากษัตริยจ์ ะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัย
วิสามัญก็ได้
มาตรา ๑๖๔ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๖๓ การเรียกประชุม
การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระทาโดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๓ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำทั้ง
มาตรา ๑๖๓๑๒๙ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิก
สองสภำรวมกัน หรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร มีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่ง วุฒสิ ภาทัง้ สองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร มี
ในสำมของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ มีสิทธิเข้ำชื่อ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ ี
ร้องขอให้นำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมรำชโองกำรประกำศเรียก อยู่ของทัง้ สองสภา มีสทิ ธิเข้าชื่อร้องขอให้นาความกราบบังคมทูล
ประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญได้
เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็ นการ
คำร้องขอดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธำนรัฐสภำ
ประชุมสมัยวิสามัญได้
ให้ประธำนรัฐสภำนำควำมกรำบบังคมทูลและลงนำมรับ
คาร้องขอดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ย่นื ต่อประธานรัฐสภา
สนองพระบรมรำชโองกำร
ให้ประธานรัฐสภานาความกราบบังคมทูลและลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๕๗ ในที่ประชุมสภำผูแ้ ทนรำษฎร ที่ประชุมวุฒสิ ภำ
มาตรา ๑๕๗๑๓๐ ในทีป่ ระชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ทีป่ ระชุม
หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ สมำชิกผู้ใดจะกล่ำวถ้อยคำใดในทำงแถลง วุฒสิ ภา หรือทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใ้ ดจะกล่าวถ้อยคา
ข้อเท็จจริง แสดงควำม คิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์ ใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน
โดยเด็ดขำด ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ำกล่ำวสมำชิกผู้นั้นในทำงใดมิได้
เอกสิทธิ์ตำมวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมำชิกผู้กล่ำวถ้อยคำในกำร ย่อมเป็ นเอกสิทธิโดยเด็
ดขาด ผูใ้ ดจะนาไปเป็ นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว
์
ประชุมที่มีกำรถ่ำยทอดทำงวิทยุกระจำยเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หำก
สมาชิกผูน้ นั ้ ในทางใดมิได้
ถ้อยคำที่กล่ำวในที่ประชุมไปปรำกฏนอกบริเวณรัฐสภำ และกำรกล่ำว
เอกสิทธิตามวรรคหนึ
่งไม่คมุ้ ครองสมาชิกผูก้ ล่าวถ้อยคาใน
์
ถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นควำมผิดทำงอำญำหรือละเมิดสิทธิในทำงแพ่ง
การประชุมทีม่ กี ารถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์
ต่อบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมำชิกแห่งสภำนั้น
หากถ้อยคาทีก่ ล่าวในทีป่ ระชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการ
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มาตรา ๑๒๙๑๓๘ สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรและสมำชิก
วุฒิสภำทั้งสองสภำรวมกัน หรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีจำนวนไม่
น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภำ มีสิทธิเข้ำชื่อร้องขอให้นำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมรำช
โองกำรประกำศเรียกประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญได้
คำร้องขอดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธำนรัฐสภำ
ให้ประธำนรัฐสภำนำควำมกรำบบังคมทูลและลงนำมรับสนอง
พระบรมรำชโองกำร
มาตรา ๑๓๐๑๓๙ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๓๑ และมำตรำ
๒๙๙ ในที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ที่ประชุมวุฒสิ ภำ หรือที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภำ สมำชิกผู้ใดจะกล่ำวถ้อยคำใดในทำงแถลง
ข้อเท็จจริง แสดงควำมคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็น
เอกสิทธิ์โดยเด็ดขำด ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ำกล่ำวสมำชิกผู้
นั้นในทำงใดมิได้
เอกสิทธิ์ตำมวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมำชิกผู้กล่ำวถ้อยคำในกำร
ประชุมซึ่งประธำนมิได้อนุญำตให้อภิปรำยหรือสั่งให้หยุดอภิปรำย
หรือกำรกล่ำวถ้อยคำที่มีกำรถ่ำยทอดให้ออกไปปรำกฏนอกบริเวณ

๑๒๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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ในกรณีตำมวรรคสอง ถ้ำสมำชิกกล่ำวถ้อยคำใดที่อำจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมำชิกแห่งสภำนั้นได้รับควำม
เสียหำย ให้ประธำนแห่งสภำนั้นจัดให้มีกำรโฆษณำคำชี้แจงตำมที่
บุคคลนั้นร้องขอตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำที่กำหนดใน
ข้อบังคับกำรประชุมของสภำนั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ของบุคคลในกำรฟ้องคดีต่อศำล
มาตรา ๑๕๘ เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๕๗ ย่อม
คุ้มครองไปถึงผู้พมิ พ์และผู้โฆษณำรำยงำนกำรประชุมตำมข้อบังคับ
ของสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ หรือรัฐสภำ แล้วแต่กรณี และคุม้ ครอง
ไปถึงบุคคลซึ่งประธำนในที่ประชุมอนุญำตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือ
แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมตลอดจนผู้ดำเนินกำรถ่ำยทอดกำร
ประชุมสภำทำงวิทยุกระจำยเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญำต
จำกประธำนแห่งสภำนั้น ด้วย โดยอนุโลม

กล่าวถ้อยคานัน้ มีลกั ษณะเป็ นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิ
ในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึง่ มิใช่รฐั มนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานัน้
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคาใดทีอ่ าจเป็ น
เหตุให้บุคคลอื่นซึง่ มิใช่รฐั มนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานัน้ ได้รบั
ความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานัน้ จัดให้มกี ารโฆษณาคาชีแ้ จง
ตามทีบ่ ุคคลนัน้ ร้องขอตามวิธกี ารและภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ในข้อบังคับการประชุมของสภานัน้ ทัง้ นี้ โดยไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้ องคดีต่อศาล
เอกสิทธิที์ บ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรานี้ ย่อมคุม้ ครองไปถึงผูพ้ มิ พ์
และผูโ้ ฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผูแ้ ทนราษฎร
วุฒสิ ภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุม้ ครองไปถึงบุคคลซึง่ ประธาน
ในทีป่ ระชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม ตลอดจนผูด้ าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตจากประธานแห่ง
สภานัน้ ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๘ เอกสิทธิท์ ี่บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๕๗ ย่อม
คุ้มครองไปถึงผู้พมิ พ์และผูโ้ ฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับ
ของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุม้ ครอง
ไปถึงบุคคลซึง่ ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตลอดจนผู้ดาเนินการถ่ายทอดการ
ประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ทไี่ ด้รับอนุญาต
จากประธานแห่งสภานั้น ด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖๕๑๓๑ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จบั คุม
ขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา

รัฐสภำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยทอดทำงวิทยุกระจำยเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน์ หรือด้วยวิธีกำรอื่นใด หำกถ้อยคำที่กล่ำวในที่ประชุมไป
ปรำกฏนอกบริเวณรัฐสภำ และกำรกล่ำวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็น
ควำมผิดทำงอำญำหรือละเมิดสิทธิในทำงแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมำชิกแห่งสภำนั้น
ในกรณีตำมวรรคสอง ถ้ำสมำชิกกล่ำวถ้อยคำใดที่อำจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมำชิกแห่งสภำนั้นได้รับควำม
เสียหำย ให้ประธำนแห่งสภำนั้นจัดให้มีกำรโฆษณำคำชี้แจงตำมที่
บุคคลนั้นร้องขอตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำที่กำหนดใน
ข้อบังคับกำรประชุมของสภำนั้น ทั้งนี้โดยไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิของบุคคลในกำรฟ้องคดีต่อศำล
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมำตรำนี้ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และ
ผู้โฆษณำรำยงำนกำรประชุมตำมข้อบังคับของสภำผู้แทนรำษฎร
วุฒิสภำ หรือรัฐสภำ แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่ง
ประธำนในที่ประชุมหรือประธำนคณะกรรมำธิกำรอนุญำตให้แถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนผู้ดำเนินกำร
ถ่ำยทอดกำรประชุมสภำทำงวิทยุกระจำยเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์
หรือด้วยวิธีกำรอื่นใด ทีไ่ ด้รับอนุญำตจำกประธำนแห่งสภำนั้นด้วย
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๖๕ ในระหว่ำงสมัยประชุม ห้ำมมิให้จับ คุมขัง หรือ
หมำยเรียกตัวสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒสิ ภำ ไปทำกำร

มาตรา ๑๓๑๑๔๐ ในระหว่ำงสมัยประชุม ห้ำมมิให้จับ คุมขัง
หรือหมำยเรียกตัวสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ ไป
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

สอบสวนในฐำนะทีส่ มำชิกผู้นั้นเป็นผูต้ ้องหำในคดีอำญำ เว้นแต่ในกรณีที่
ได้รับอนุญำตจำกสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระทำ
ควำมผิด
ในกรณีที่มีกำรจับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำในขณะกระทำควำมผิด ให้รำยงำนไปยังประธำนแห่งสภำทีผ่ ู้
นั้นเป็นสมำชิกโดยพลัน และประธำนแห่งสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิกอำจ
สั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้
มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีกำรฟ้องสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือสมำชิกวุฒิสภำในคดีอำญำ ไม่ว่ำจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัย
ประชุม ศำลจะพิจำรณำคดีนั้นในระหว่ำงสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญำตจำกสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิก หรือเป็นคดีอันเกีย่ วกับ
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง แต่กำรพิจำรณำคดีต้องไม่เป็นกำรขัดขวำงต่อกำรที่
สมำชิกผู้นั้นจะมำประชุมสภำ
กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีที่ศำลได้กระทำก่อนมีคำอ้ำงว่ำ
จำเลยเป็นสมำชิกของสภำใดสภำหนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได้
มาตรา ๑๖๗ ถ้ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำ ถูกคุมขังในระหว่ำงสอบสวนหรือพิจำรณำอยู่ก่อนสมัย
ประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงำนสอบสวนหรือศำล แล้วแต่กรณี
ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้ำประธำนแห่งสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิกได้ร้องขอ
คำสั่งปล่อยตำมวรรคหนึ่งให้มผี ลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อย
จนถึงวันสุดท้ำยแห่งสมัยประชุม

ไปทาการสอบสวนในฐานะทีส่ มาชิกผูน้ นั ้ เป็ นผูต้ ้องหาในคดีอาญา
เว้นแต่ในกรณีทไ่ี ด้รบั อนุญาตจากสภาทีผ่ นู้ นั ้ เป็ นสมาชิก หรือใน
กรณีทจ่ี บั ในขณะกระทาความผิด
ในกรณีทม่ี กี ารจับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒสิ ภาในขณะกระทาความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภา
ทีผ่ นู้ นั ้ เป็ นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาทีผ่ นู้ นั ้ เป็ น
สมาชิกอาจสังให้
่ ปล่อยผูถ้ ูกจับได้
ในกรณีทม่ี กี ารฟ้ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒสิ ภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะ
พิจารณาคดีนนั ้ ในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากสภาทีผ่ นู้ นั ้ เป็ นสมาชิก หรือเป็ นคดีอนั เกีย่ วกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
การได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีตอ้ งไม่เป็ นการ
ขัดขวางต่อการทีส่ มาชิกผูน้ นั ้ จะมาประชุมสภา
การพิจารณาพิพากษาคดีทศ่ี าลได้กระทาก่อนมีคาอ้างว่า
จาเลยเป็ นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ย่อมเป็ นอันใช้ได้
ถ้าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาถูกคุมขัง
ในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัย
ประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสังปล่
่ อย
ทันทีถา้ ประธานแห่งสภาทีผ่ นู้ นั ้ เป็ นสมาชิกได้รอ้ งขอ
คาสังปล่
่ อยให้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั สังปล่
่ อยจนถึงวัน
สุดท้ายแห่งสมัยประชุม

ทำกำรสอบสวนในฐำนะที่สมำชิกผู้นั้นเป็นผูต้ ้องหำในคดีอำญำ เว้น
แต่ในกรณีทไี่ ด้รับอนุญำตจำกสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิก หรือในกรณีที่
จับในขณะกระทำควำมผิด หรือในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
ในกรณีที่มีกำรจับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำในขณะกระทำควำมผิด ให้รำยงำนไปยังประธำนแห่งสภำทีผ่ ู้
นั้นเป็นสมำชิกโดยพลัน และประธำนแห่งสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิกอำจ
สั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้
ในกรณีที่มีกำรฟ้องสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำในคดีอำญำ ไม่ว่ำจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศำลจะ
พิจำรณำคดีนั้นในระหว่ำงสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
จำกสภำทีผ่ ู้นั้นเป็นสมำชิก หรือในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ หรือ
เป็นคดีอันเกี่ยวกับพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง หรือพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
กำรเมืองและกลุ่มกำรเมือง แต่กำรพิจำรณำคดีต้องไม่เป็นกำร
ขัดขวำงต่อกำรที่สมำชิกผู้นั้นจะมำประชุมสภำ
กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีที่ศำลได้กระทำก่อนมีคำอ้ำงว่ำ
จำเลยเป็นสมำชิกของสภำใดสภำหนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได้
ถ้ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำถูกคุมขังใน
ระหว่ำงสอบสวนหรือพิจำรณำอยูก่ ่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัย
ประชุม พนักงำนสอบสวนหรือศำล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที
ถ้ำประธำนแห่งสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิกได้ร้องขอ
คำสั่งปล่อยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ำย
แห่งสมัยประชุม

๑๒๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัย
ประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระทาก่อนมีคาอ้างว่า
จาเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได้
มาตรา ๑๖๗ ถ้าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัย
ประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่
กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้
ร้องขอ
คาสั่งปล่อยตามวรรคหนึ่งให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อย
จนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม
มาตรา ๑๖๘ ในระหว่ำงที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุด
มาตรา ๑๓๒๑๔๑ ในระหว่ำงที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎร
มาตรา ๑๖๘๑๓๒ ในระหว่างทีอ่ ายุของสภาผูแ้ ทนราษฎร
ลงหรือสภำผู้แทนรำษฎรถูกยุบ จะมีกำรประชุมวุฒิสภำมิได้ เว้นแต่ สิน้ สุดลงหรือสภาผูแ้ ทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒสิ ภามิได้ เว้น สิ้นสุดลงหรือสภำผู้แทนรำษฎรถูกยุบ จะมีกำรประชุมวุฒสิ ภำมิได้
เป็นกรณีดังต่อไปนี้
เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้
แต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) กำรประชุมที่ให้วุฒิสภำทำหน้ำที่รัฐสภำตำมมำตรำ ๑๙
(๑) กำรประชุมวุฒสิ ภำตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง หรือกำร
(๑) การประชุมทีใ่ ห้วุฒสิ ภาทาหน้าทีร่ ฐั สภาตามมาตรา ๑๙
มำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๒๓ โดยถือคะแนนเสียง
ประชุมที่ให้วุฒิสภำทำหน้ำที่รัฐสภำตำมมำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๑
มาตรา
๒๑
มาตรา
๒๒
มาตรา
๒๓
และมาตรา
๒๒๓๑๘๙
โดยถื
อ
จำกจำนวนสมำชิกของวุฒิสภำ
คะแนนเสียงจากจานวนสมาชิกของวุฒสิ ภา

๑๒๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๒) กำรประชุมที่ให้วุฒสิ ภำทำหน้ำที่เลือก แต่งตั้ง ให้
คำแนะนำ หรือให้ควำมเห็นชอบ ให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตำมมำตรำ
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) กำรประชุมที่ให้วุฒสิ ภำทำหน้ำที่พิจำรณำและมีมติให้
ถอดถอนบุคคลออกจำกตำแหน่ง

(๒) การประชุมทีใ่ ห้วฒ
ุ สิ ภาทาหน้าทีเ่ ลือก แต่งตั้ง ให้
คาแนะนา หรือให้ความเห็นชอบพิจารณาให้บุคคลดารงตาแหน่ง
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
๓๑๒บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้
(๓) การประชุมทีใ่ ห้วุฒสิ ภาทาหน้าทีพ่ จิ ารณาและมีมติให้
ถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่ง

มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๑๘๙๑๙๒ โดยถือคะแนนเสียง
จากจานวนสมาชิกของวุฒิสภา
(๒) กำรประชุมที่ให้วุฒสิ ภำทำหน้ำที่พิจำรณำให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งใดตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หรือให้ควำมเห็นตำม
มำตรำ ๑๓๐ วรรคสองหรือวรรคสำม
(๓) การประชุมที่ให้วฒ
ุ ิสภาทาหน้าที่พิจารณาและมีมติให้
ถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่งกรณีอื่นที่จำเป็นและสำคัญอย่ำง
ยิ่งซึ่งมิอำจหลีกเลี่ยงได้เพื่อให้งำนของวุฒิสภำหรืองำนด้ำน
นิติบัญญัติสำมำรถดำเนินต่อไปได้ในระหว่ำงที่ไม่มสี ภำผู้แทนรำษฎร
ให้ประธำนวุฒิสภำนำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมรำช
โองกำรเรียกประชุมวุฒสิ ภำตำมมำตรำนี้ และเป็นผู้ลงนำมรับสนอง
พระบรมรำชโองกำร
ในกรณีที่มีปัญหำตำม (๓) สมำชิกวุฒิสภำจำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสิบของจำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่อำจร้องขอให้
ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยได้

มาตรา ๑๘๘ กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร กำรประชุม
วุฒิสภำ และกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ย่อมเป็นกำรเปิดเผยตำม
ลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกำรประชุมแต่ละสภำ แต่ถ้ำ
คณะรัฐมนตรี หรือสมำชิกของแต่ละสภำ หรือสมำชิกของทั้งสองสภำ
รวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่
มีอยู่ของแต่ละสภำ หรือจำนวนสมำชิกของทั้งสองสภำเท่ำที่มีอยู่
รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ

มาตรา ๑๘๘๑๓๓ การประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร การ
ประชุมวุฒสิ ภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็ นการ
เปิ ดเผยตามลักษณะทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา
แต่ถา้ คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทัง้
สองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสีข่ องจานวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา หรือจานวนสมาชิกของทัง้ สอง
สภาเท่าทีม่ อี ยู่รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้
ประชุมลับ

มาตรา ๑๓๓๑๔๒ กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร กำรประชุม
วุฒิสภำ และกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ย่อมเป็นกำรเปิดเผยตำม
ลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกำรประชุมของแต่ละสภำ แต่ถ้ำ
คณะรัฐมนตรี สมำชิกของแต่ละสภำ หรือสมำชิกของทั้งสองสภำ
รวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่
มีอยู่ของแต่ละสภำ หรือจำนวนสมำชิกของทั้งสองสภำเท่ำที่มีอยู่
รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ

๑๒๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๙๑ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ มีอำนำจตรำ
ข้อบังคับกำรประชุมเกี่ยวกับกำรเลือกและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ประธำนสภำ รองประธำนสภำ เรื่องหรือกิจกำรอันเป็นอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญแต่ละชุด กำรปฏิบตั ิหน้ำที่และองค์ประชุมของ
คณะกรรมำธิกำร วิธีกำรประชุม กำรเสนอและพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
และร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ กำรเสนอญัตติ กำรปรึกษำ
กำรอภิปรำย กำรลงมติ กำรบันทึกกำรลงมติ กำรเปิดเผยกำรลงมติ กำรตั้ง
กระทู้ถำม กำรเปิดอภิปรำยทั่วไป กำรรักษำระเบียบและควำมเรียบร้อย
ประมวลจริยธรรมของสมำชิกและกรรมำธิกำร และกิจกำรอื่นเพื่อ
ดำเนินกำรตำมบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๙๑๑๓๔ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภามีอานาจตรา
ข้อบังคับการประชุมเกีย่ วกับการเลือกและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็ นอานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละองค์ประชุมของ
คณะกรรมาธิการ วิธกี ารประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การ
บันทึกการลงมติ การเปิ ดเผยการลงมติ การตัง้ กระทูถ้ าม การเปิ ด
อภิปรายทัวไป
่ การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และการอื่นที่
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ มีอานาจตราข้อบังคับเกีย่ วกับประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดาเนินการตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๓๔๑๔๓ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำมีอำนำจ
ตรำข้อบังคับกำรประชุมเกีย่ วกับกำรเลือกและกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
ประธำนสภำ รองประธำนสภำ เรือ่ งหรือกิจกำรอันเป็นอำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมำธิกำรสำมัญแต่ละชุด กำรปฏิบัติหน้ำที่และองค์
ประชุมของคณะกรรมำธิกำร วิธีกำรประชุม กำรเสนอและพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญและร่ำงพระรำชบัญญัติ กำร
เสนอญัตติ กำรปรึกษำ กำรอภิปรำย กำรลงมติ กำรบันทึกกำรลงมติ
กำรเปิดเผยกำรลงมติ กำรตั้งกระทู้ถำม กำรเปิดอภิปรำยทั่วไป กำร
รักษำระเบียบและควำมเรียบร้อย และกำรอื่นที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งมี
อำนำจตรำข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและ
กรรมาธิการ และกิจกำรอื่นเพื่อดำเนินกำรตำมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้
ข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรตำมวรรคหนึ่ง อย่ำง
น้อยต้องกำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งมิได้เป็นสมำชิกพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองที่มีสมำชิกในสังกัดดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
เป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบเกี่ยวกับ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต หรือทำหน้ำที่กำกับติดตำม
เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐ
เมื่อสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำให้ควำมเห็นชอบกับ
ข้อบังคับกำรประชุมตำมมำตรำนีแ้ ล้ว ก่อนประกำศใช้ ให้ส่งศำล
รัฐธรรมนูญพิจำรณำควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องกระทำให้แล้ว
เสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
คำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่วนิ ิจฉัยว่ำร่ำงข้อบังคับกำร
ประชุมข้อใดมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้ข้อควำมที่ขัด
หรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่วินิจฉัยว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็น
สำระสำคัญหรือข้อบังคับกำรประชุมใดตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำม
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่ำงข้อบังคับกำรประชุมนั้นเป็นอันตก
ไป
มาตรา ๑๘๙ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ มีอำนำจเลือก
มาตรา ๑๘๙๑๓๕ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภามีอานาจ
มาตรา ๑๓๕๑๔๔ สภำผู้แทนรำษฎรและ วุฒิสภำ และ
สมำชิกของแต่ละสภำตั้งเป็นคณะกรรมำธิกำรสำมัญ และมีอำนำจเลือก เลือกสมาชิกของแต่ละสภาตัง้ เป็ นคณะกรรมาธิการสามัญ และมี
รัฐสภำ มีอำนำจเลือกสมำชิกของแต่ละสภำตั้งเป็นคณะกรรมำธิกำร
บุคคลผู้เป็นสมำชิกหรือมิได้เป็นสมำชิก ตั้งเป็นคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ อานาจเลือกบุคคลผูเ้ ป็ นสมาชิกหรือมิได้เป็ นสมาชิก ตัง้ เป็ นคณะ
สำมัญ และมีอำนำจเลือกบุคคลผู้เป็นสมำชิกหรือมิได้เป็นสมำชิก ตั้ง
เพื่อกระทำกิจกำร พิจำรณำสอบสวน หรือศึกษำเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
กรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา เป็นคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ เพื่อกระทำกิจกำร พิจำรณำสอบสวน
อำนำจหน้ำที่ของสภำ แล้วรำยงำนต่อสภำ มติตั้งคณะกรรมำธิกำร
เรื่องใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าทีข่ องสภา แล้วรายงานต่อสภา มติตงั ้ หรือศึกษำเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนำจหน้ำที่ของสภำ แล้วรำยงำนต่อ
วิสำมัญดังกล่ำวต้องระบุกิจกำรหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ำหรือซ้อนกัน
สภำ มติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญดังกล่ำวต้องระบุกิจกำรหรือ
คณะกรรมำธิกำรตำมวรรคหนึ่งย่อมมีอำนำจออกคำสั่งเรียก คณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวต้องระบุกจิ การหรือเรื่องให้ชดั เจน เรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ำหรือซ้อนกัน
และไม่ซ้าหรือซ้อนกัน
เอกสำรจำกบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด มำแถลงข้อเท็จจริง หรือ
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๓๙ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคล
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งย่อมมีอานาจออกคาสัง่
แสดงควำมเห็นในกิจกำรที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจำรณำสอบสวนหรือ
ผู้กระทำหน้ำที่ตำมมำตรำนี้ด้วย
เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง
ศึกษำอยู่นั้นได้
กรรมำธิกำรสำมัญซึ่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคสองเป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือ หรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระทาหรือในเรื่องทีพ่ จิ ารณา
ทั้งหมด ต้องมีจำนวนตำมหรือใกล้เคียงกับอัตรำส่วนของจำนวน
ลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร สอบสวนหรือศึกษาอยู่นนั ้ ได้ และให้คาสังเรี
่ ยกดังกล่าวมีผลบังคับ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของแต่ละพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมือง
ส่วนท้องถิ่น ให้ประธำนคณะกรรมำธิกำรแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับ
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ แต่คาสังเรี
่ ยกเช่นว่านัน้ มิให้ใช้บงั คับกับ ที่มีอยู่ในสภำผู้แทนรำษฎร
บัญชำหรือกำกับดูแลหน่วยงำนทีบ่ ุคคลนั้นสังกัดทรำบและมีคำสั่งให้ ผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการทีป่ ฏิบตั ติ ามอานาจหน้าทีใ่ นกระบวนวิธี
ในระหว่ำงที่ยังไม่มีข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรตำม
บุคคลนั้นดำเนินกำรตำมวรรคสอง เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับควำม
มำตรำ ๑๔๓ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้กำหนดอัตรำส่วน
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละ
ปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่ำเป็นเหตุยกเว้นกำร
ตำมวรรคสำม
ศาล และมิให้ใช้บงั คับกับผูต้ รวจการแผ่นดินหรือกรรมการใน
ปฏิบัติตำมวรรคสอง
คณะกรรมำธิกำรตำมวรรคหนึ่งมีอำนำจออกคำสั่งเรียก
องค์
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เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๕๗ และมำตรำ ๑๕๘ นั้น ให้
เอกสำรจำกบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมำแถลงข้อเท็จจริงหรือ
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คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้ำที่ตำมมำตรำนี้ด้วย
แสดงควำมเห็นในกิจกำรที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจำรณำสอบสวน
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กรรมำธิกำรสำมัญซึ่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือศึกษำอยู่นั้นได้ และให้คำสั่งเรียกดังกล่ำวมีผลบังคับตำมที่
ในกรณี
ท
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ทั้งหมด ต้องมีจำนวนตำมหรือใกล้เคียงกับอัตรำส่วนของจำนวน
กฎหมำยบัญญัติ แต่จะมีคำสั่งเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับกับ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของแต่ละพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มพรรค
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้พิพำกษำหรือตุลำกำรที่ปฏิบัตติ ำมอำนำจหน้ำที่ในกระบวนวิธี
กำรเมืองที่มีอยู่ในสภำผู้แทนรำษฎร
ราชการส่วนท้องถิน่ ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รฐั มนตรี พิจำรณำพิพำกษำอรรถคดีหรือกำรบริหำรงำนบุคคลของแต่ละศำล
ซึง่ บังคับบัญชาหรือกากับดูแลหน่วยงานทีบ่ ุคคลนัน้ สังกัดทราบ และมิให้ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กร
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่ บุคคลนัน้ ดาเนินการตามวรรคสอง เว้นแต่เป็ นกรณี
ในระหว่ำงที่ยังไม่มีข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรตำม และมีคาสังให้
มำตรำ ๑๙๑ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้กำหนดอัตรำส่วน
ทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน ให้ถอื
ตำมวรรคห้ำ
ว่าเป็ นเหตุยกเว้นการปฏิบตั ติ ามวรรคสอง
เอกสิทธิที์ บ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘
๑๓๐ นัน้ ให้คมุ้ ครองถึงบุคคลผูก้ ระทาหน้าทีต่ ามมาตรานี้ดว้ ย
กรรมาธิการสามัญซึง่ ตัง้ จากผูซ้ ง่ึ เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรทัง้ หมด ต้องมีจานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของ
จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือ
กลุ่มพรรคการเมืองทีม่ อี ยูใ่ นสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในระหว่างทีย่ งั ไม่มขี อ้ บังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๙๑๑๓๔ ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูก้ าหนดอัตราส่วน
ตามวรรคห้า

ส่วนที่ ๖
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ส่วนที่ ๖๕
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
อิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่โดยตรงผู้ดำรง
ตำแหน่งในแต่ละองค์กรตำมรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้
อำนำจรัฐโดยตรงตำมบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญหรือตำมพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณีกฎหมำย มิได้
ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคสองห้ำเป็นข้ำรำชกำร พนักงำน
หรือลูกจ้ำงของหน่วยราชการ หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธำนคณะกรรมำธิกำรแจ้งให้รัฐมนตรีซงึ่
บังคับบัญชำหรือกำกับดูแลหน่วยงำนที่บุคคลนั้นสังกัดทรำบและมี
คำสั่งให้บุคคลนั้นดำเนินกำรตำมวรรคสองห้ำ เว้นแต่เป็นกรณีที่
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่า
เป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามวรรคสองบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะไม่
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมเห็นได้
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุ้มครองถึง
บุคคลผู้กระทาหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย
กรรมาธิการสามัญซึ่งตัง้ จากผู้ซงึ่ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรทั้งหมด ต้องมีจานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของ
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือ
กลุ่มพรรคการเมืองทีม่ ีอยูใ่ นสภาผู้แทนราษฎร
ในระหว่างทีย่ ังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๓๔ ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นผู้กาหนดอัตราส่วนตาม
วรรคห้า
ไม่มีกำรแก้ไข

๑๓๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๙๓ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภำประชุมร่วมกัน
(๑) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ตำมมำตรำ ๑๙
(๒) กำรปฏิญำณตนของผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภำตำมมำตรำ ๒๑
(๓) กำรรับทรำบกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำร
สืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗ มำตรำ ๒๒
(๔) กำรรับทรำบหรือให้ควำมเห็นชอบในกำรสืบรำชสมบัติ
ตำมมำตรำ ๒๓
(๕) กำรปรึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใหม่มำตรำ ๙๔
(๖) กำรมีมติให้รัฐสภำพิจำรณำเรือ่ งอื่นในสมัยประชุมสำมัญ
นิติบัญญัติได้ตำมมำตรำ ๑๕๙
(๗) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรปิดสมัยประชุมตำมมำตรำ
๑๖๐
(๘) กำรเปิดประชุมรัฐสภำตำมมำตรำ ๑๖๑
(๙) กำรให้ควำมเห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงพระรำช
บัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ ๑๗๓
(๑๐) กำรให้ควำมเห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญต่อไปตำมมำตรำ ๑๗๘ วรรคสอง
(๑๑) กำรตรำข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำตำมมำตรำ ๑๙๔
(๑๒) กำรแถลงนโยบำยตำมมำตรำ ๒๑๑
(๑๓) กำรเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำ ๒๑๓
(๑๔) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประกำศสงครำมตำมมำตรำ
๒๒๓

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๓๑๓๖ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รฐั สภาประชุม
ร่วมกัน
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้ าเร็จราชการ
แทนพระองค์ตามมาตรา ๑๙
(๒) การปฏิญาณตนของผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภาตามมาตรา ๒๑
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิม่ เติมกฎมณเฑียรบาลว่า
ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ มาตรา ๒๒
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการ
สืบราชสมบัตติ ามมาตรา ๒๓
(๕) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหม่มาตรา ๙๔
(๖๕) การมีมติให้รฐั สภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุม
สามัญนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ตามมาตรา ๑๕๙๑๒๗
(๗๖) การให้ความเห็นชอบในการปิ ดสมัยประชุมตาม
มาตรา ๑๖๐๑๒๗
(๘๗) การเปิ ดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๑๑๒๘
(๘) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๗
(๙) การให้ความเห็นชอบให้พจิ ารณาร่างพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓๑๔๕
(๑๐) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
หรือร่างพระราชบัญญัตใิ หม่ตามมาตรา ๑๕๑

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๑๓๖๑๔๕ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภำประชุมร่วมกัน
(๑) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ตำมมำตรำ ๑๙
(๒) กำรปฏิญำณตนของผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภำตำมมำตรำ ๒๑
(๓) กำรรับทรำบกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำร
สืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗ ตำมมำตรำ ๒๒
(๔) กำรรับทรำบหรือให้ควำมเห็นชอบในกำรสืบรำชสมบัติ
ตำมมำตรำ ๒๓
(๕) กำรมีมติให้รัฐสภำพิจำรณำเรือ่ งอื่นในสมัยประชุมสำมัญ
นิติบัญญัติได้ตำมมำตรำ ๑๒๗๑๓๖ วรรคสี่
(๖) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรปิดสมัยประชุมตำมมำตรำ
๑๒๗๑๓๖
(๗) กำรเปิดประชุมรัฐสภำตำมมำตรำ ๑๒๘๑๓๗
(๘) กำรตรำข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำตำมมำตรำ ๑๓๗
๑๔๖
(๙) กำรให้ควำมเห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่ำงพระรำชบัญญัติตำมมำตรำ ๑๔๕๑๕๑
และมำตรำ ๑๖๑ วรรคสอง
(๑๐) กำรปรึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติใหม่ตำมมำตรำ ๑๕๑๑๕๗
(๑๑) กำรให้ควำมเห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่ำง
พระรำชบัญญัตติ ่อไปตำมมำตรำ ๑๕๓๑๖๒ วรรคสอง
(๑๒) กำรแถลงนโยบำยตำมมำตรำ ๑๗๖๑๗๗ วรรคหนึ่ง

๑๓๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๑๕) กำรให้ควำมเห็นชอบหนังสือสัญญำตำมมำตรำ ๒๒๔
(๑๖) กำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ ๓๑๓

มาตรา ๑๙๔ ในกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำให้ใช้ข้อบังคับ
กำรประชุมรัฐสภำ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ ให้
ใช้ข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรโดยอนุโลมไปพลำงก่อน
มาตรา ๑๙๕ ในกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ให้นำบทที่ใช้แก่
สภำทั้งสองมำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องกำรตั้งคณะกรรมำธิกำร
กรรมำธิกำรซึ่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็นสมำชิกของแต่ละสภำจะต้องมีจำนวนตำม
หรือใกล้เคียงกับอัตรำส่วนของจำนวนสมำชิกของแต่ละสภำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๑๐๑๑) การให้ความเห็นชอบให้พจิ ารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิม่ เติม ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือร่าง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตามมาตรา ๑๗๘๑๕๓
วรรคสอง
(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๔
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๒๑๑๑๗๖
(๑๓) การเปิ ดอภิปรายทัวไปตามมาตรา
่
๒๑๓๑๗๙
(๑๔) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตาม
มาตรา ๒๒๓๑๘๙
(๑๕) การรับฟั งคาชีแ้ จงและการให้ความเห็นชอบหนังสือ
สัญญาตามมาตรา ๒๒๔๑๙๐
(๑๖) การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๑๓๒๙๑
มาตรา ๑๙๔๑๓๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหว่างทีย่ งั ไม่มขี อ้ บังคับการ
ประชุมรัฐสภา ให้ใช้ขอ้ บังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรโดย
อนุโลมไปพลางก่อน
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นาบททีใ่ ช้แก่สภาทัง้
สองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตัง้ คณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการซึง่ ตัง้ จากผูซ้ ง่ึ เป็ นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมี
จานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจานวนสมาชิกของ
แต่ละสภา
มาตรา ๑๙๕ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นาบทที่
ใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้ง

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

มาตรา ๑๓๗๑๔๖ ในกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำให้ใช้
ข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีข้อบังคับกำรประชุม
รัฐสภำ ให้ใช้ข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรโดยอนุโลมไป
พลำงก่อน
ให้นำควำมในมำตรำ ๑๔๓ วรรคสำมและวรรคสี่ มำใช้บังคับ
กับกำรตรำข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำด้วย โดยอนุโลม
ในกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ให้นำบทที่ใช้แก่สภำทั้งสอง
มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องกำรตั้งคณะกรรมำธิกำร
กรรมำธิกำรซึ่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็นสมำชิกของแต่ละสภำจะต้องมีจำนวน
ตำมหรือใกล้เคียงกับอัตรำส่วนของจำนวนสมำชิกของแต่ละสภำ

๑๓๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

คณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึง่ ตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละ
สภาจะต้องมีจานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจานวน
สมาชิกของแต่ละสภา
ส่วนที่ ๗
การตราพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๖๙ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๗๐ ร่ำงพระรำชบัญญัตหิ รือ
มาตรา ๑๖๙๑๔๒ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๗๐๑๓๙ ร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดยสมำชิกสภำ
พระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญจะ
ผู้แทนรำษฎรหรือคณะรัฐมนตรี แต่ร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่ วด้วยกำรเงิน เสนอได้กแ็ ต่โดยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี แต่
สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรจะเสนอได้กต็ ่อเมื่อมีคำรับรองของนำยกรัฐมนตรี ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะ
กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกอบ
เสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคารับรองของนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จะกระทำได้เมื่อพรรค
(๑) คณะรัฐมนตรี
กำรเมืองที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้เสนอได้และ
(๒) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่ายีส่ บิ คน
ต้องมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไม่น้อยกว่ำยี่สิบคนรับรอง
ร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำง
(๓) ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมาย
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดองค์กรและกฎหมายทีป่ ระธานศาลและประธาน
(๑) กำรตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำง องค์กรนัน้ เป็ นผูร้ กั ษาการ หรือ
ระเบียบกำรบังคับอันเกี่ยวกับภำษีหรืออำกร
(๔) ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อ
(๒) กำรจัดสรร รับ รักษำ หรือจ่ำยเงินแผ่นดิน หรือกำรโอน
เสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓
งบประมำณรำยจ่ำยของแผ่นดิน
ในกรณีทร่ี ่างพระราชบัญญัตซิ ง่ึ มีผเู้ สนอตาม (๒) (๓) หรือ
(๓) กำรกู้เงิน กำรค้ำประกัน หรือกำรใช้เงินกู้
(๔) เป็ นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงินจะเสนอได้กต็ ่อเมือ่ มี
(๔) เงินตรำ
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช
คารับรองของนายกรัฐมนตรี
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินที่
ในกรณีทป่ี ระชาชนได้เสนอร่างพระราชบัญญัตใิ ดตาม (๔)
จะต้องมีคำรับรองของนำยกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้เป็นอำนำจของที่ประชุม แล้ว หากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตทิ ่ี
ร่วมกันของประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำนคณะกรรมำธิกำร
มีหลักการเดียวกับร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ อีก ให้นาบทบัญญัติ
สำมัญของสภำผู้แทนรำษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ส่วนที่ ๗๖
การตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๒๑๔๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๙ ร่ำงพระรำช
บัญญัตจิ ะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำนวนไม่น้อยกว่ำยีส่ ิบคน
(๓) สมำชิกวุฒิสภำจำนวนไม่น้อยกว่ำสี่สิบคน
(๓๔) ศำลหรือองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้ำที่
ตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ เฉพำะกฎหมำยที่เกีย่ วกับกำรจัดองค์กร
และกฎหมำยที่ประธำนศำลและประธำนองค์กรนั้นเป็นผู้รักษำกำร
หรือ
(๔๕) พลเมืองผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งหมื่นคน
เข้ำชื่อเสนอกฎหมำยตำมมำตรำ ๑๖๓๖๖ วรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ร่ำงพระรำชบัญญัติซึ่งทีม่ ีผู้เสนอตำม (๒) (๓) หรือ
(๔) หรือ (๕) เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน จะเสนอได้ก็
ต่อเมื่อมีคำรับรองของนำยกรัฐมนตรี
ในกรณีทปี่ ระชาชนพลเมืองได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติใด
ตำม (๔๕) แล้ว ให้สภำทีไ่ ด้รับร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น เริ่มพิจำรณำ
ภำยในเวลำไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำง
พระรำชบัญญัตดิ ังกล่ำว หรือวันทีน่ ำยกรัฐมนตรีส่งคำรับรองกลับคืน
มำ หำกบุคคลตำม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) ได้เสนอร่ำงพระรำช
บัญญัติที่มหี ลักกำรเดียวกับร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นอีก ให้นำ

๑๓๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจัดให้มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจำรณำกรณีตำมวรรคสี่ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่ำว
มติของที่ประชุมร่วมกันตำมวรรคสี่ให้ใช้เสียงข้ำงมำกเป็น
ประมำณ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
มาตรา ๑๗๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติและร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรก่อน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๖๓ วรรคสี่ มาใช้บงั คับกับการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัตนิ นั ้ ด้วย
ร่างพระราชบัญญัตใิ ห้เสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรก่อน
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัตติ ามวรรคหนึ่งต้องมีบนั ทึก
วิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัตเิ สนอมาพร้อมกับ
ร่างพระราชบัญญัตดิ ว้ ย
ร่างพระราชบัญญัตทิ เ่ี สนอต่อรัฐสภาต้องเปิ ดเผยให้
ประชาชนทราบและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียด
ของร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ ได้โดยสะดวก
การเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะกระทาได้
เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้
เสนอได้และต้องมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
รับรอง
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่าง
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยเรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือ
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการ
โอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
(๓) การกู้เงิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู้
(๔) เงินตรา
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติ

บทบัญญัตมิ ำตรำ ๑๖๓ วรรคสี่๖๖ วรรคสำม มำใช้บังคับกับกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นด้วย
ร่างพระราชบัญญัตใิ ห้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัตติ ามวรรคหนึ่งต้องมี
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติเสนอมา
พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติดว้ ย
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภาต้องเปิดเผยให้
ประชาชนทราบและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียด
ของร่างพระราชบัญญัตินั้นได้โดยสะดวก
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบัญญัติภำค
๔ กำรปฏิรูปและกำรสร้ำงควำมปรองดอง ให้สภำขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปประเทศและคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปแห่งชำติตำม
มำตรำ ๒๗๙ มีสิทธิเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติได้ตำมที่บญ
ั ญัติไว้ใน
ภำค ๔ ส่วนกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำม
มำตรำ ๒๘๐

๑๓๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๗๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติและร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรก่อน

มาตรา ๑๖๙ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๗๐ ร่ำงพระรำชบัญญัตหิ รือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดยสมำชิกสภำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
เกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่
ให้เป็นอานาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุก
คณะ เป็นผู้วินิจฉัย
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
เพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีม่ ีกรณี
ดังกล่าว
มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสี่ให้ใช้เสียงข้างมากเป็น
ประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด
มาตรา ๑๗๒ ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน
มาตรา ๑๖๙๑๔๒ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก
ร่างพระราชบัญญัตใิ ห้เสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรก่อน
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัตติ ามวรรคหนึ่งต้องมีบนั ทึก
วิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัตเิ สนอมาพร้อมกับ
ร่างพระราชบัญญัตดิ ว้ ย
ร่างพระราชบัญญัตทิ เ่ี สนอต่อรัฐสภาต้องเปิ ดเผยให้
ประชาชนทราบและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียด
ของร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ ได้โดยสะดวก
มาตรา ๑๗๒ ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน
มาตรา ๑๖๙๑๔๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๐ ร่างพระราช
บัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้กแ็ ต่

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๔๒ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก๑๔๘ ร่ำง
พระรำชบัญญัติให้เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ แล้วแต่
กรณี ร่ำงพระรำชบัญญัตติ ำมมำตรำ ๑๔๗ (๑) (๒) (๔) และ (๕) ให้
เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรก่อน ส่วนร่ำงพระรำชบัญญัตติ ำมมำตรำ
๑๔๗ (๓) ให้เสนอต่อวุฒิสภำก่อน
ในกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตติ ำมวรรคหนึ่งต้องมีบันทึก
วิเครำะห์สรุปสำระสำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัตเิ สนอมำพร้อมกับ
ร่ำงพระรำชบัญญัตดิ ้วย
ร่ำงพระรำชบัญญัติทเี่ สนอต่อรัฐสภาสภำผู้แทนรำษฎรหรือ
วุฒิสภำต้องเปิดเผยให้ประชำชนทรำบและให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลรำยละเอียดของร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นได้โดยสะดวก
มาตรา ๑๔๓๑๔๙ ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงิน
หมำยควำมถึงร่ำงพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑๓๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ผู้แทนรำษฎรหรือคณะรัฐมนตรี แต่ร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่ วด้วยกำรเงิน
สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรจะเสนอได้กต็ ่อเมื่อมีคำรับรองของนำยกรัฐมนตรี
กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จะกระทำได้เมื่อพรรค
กำรเมืองที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้เสนอได้และ
ต้องมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไม่น้อยกว่ำยี่สิบคนรับรอง
ร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำง
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) กำรตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำง
ระเบียบกำรบังคับอันเกี่ยวกับภำษีหรืออำกร
(๒) กำรจัดสรร รับ รักษำ หรือจ่ำยเงินแผ่นดิน หรือกำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยของแผ่นดิน
(๓) กำรกู้เงิน กำรค้ำประกัน หรือกำรใช้เงินกู้
(๔) เงินตรำ
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินที่
จะต้องมีคำรับรองของนำยกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้เป็นอำนำจของที่ประชุม
ร่วมกันของประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำนคณะกรรมำธิกำร
สำมัญของสภำผู้แทนรำษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย
ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจัดให้มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจำรณำกรณีตำมวรรคสี่ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่ำว
มติของที่ประชุมร่วมกันตำมวรรคสี่ให้ใช้เสียงข้ำงมำกเป็น
ประมำณ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

โดยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี แต่ร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคา
รับรองของนายกรัฐมนตรี
การเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะกระทาได้
เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้
เสนอได้และต้องมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
รับรอง
ร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน หมายความถึงร่าง
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) การตัง้ ขึน้ ยกเลิก ลด เปลีย่ นแปลง แก้ไข ผ่อน หรือ
วางระเบียบการบังคับอันเกีย่ วกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการ
โอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
(๓) การกูเ้ งิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู้ หรือการ
ดาเนินการทีผ่ กู พันทรัพย์สนิ ของรัฐ
(๔) เงินตรา
ในกรณีทเ่ี ป็ นทีส่ งสัยว่าร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็ นร่างพระราชบัญญัติ
เกีย่ วด้วยการเงินทีจ่ ะต้องมีคารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่
ให้เป็ นอานาจของทีป่ ระชุมร่วมกันของประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแ้ ทนราษฎรทุก
คณะ เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย

(๑) กำรตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำง
ระเบียบกำรบังคับอันเกี่ยวกับภำษีหรืออำกร
(๒) กำรจัดสรร รับ รักษำ หรือจ่ำยเงินแผ่นดิน หรือกำรโอน
งบประมำณรายจ่ายของแผ่นดิน
(๓) กำรกู้เงิน กำรค้ำประกัน กำรใช้เงินกู้ หรือกำรดำเนินกำร
ที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
(๔) เงินตรำ
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติใดเป็นร่ำงพระรำช
บัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงินที่จะต้องมีคำรับรองของนำยกรัฐมนตรี
หรือไม่ ให้เป็นอำนำจของที่ประชุมร่วมกันของประธำนสภำผู้แทน
รำษฎร รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำนคณะกรรมำธิกำร
สำมัญของสภำผู้แทนรำษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย
ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจัดให้มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจำรณำกรณีตำมวรรคสอง ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกรณี
ดังกล่ำว
มติของที่ประชุมร่วมกันตำมวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้ำงมำกเป็น
ประมำณ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

๑๓๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๗๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดทีส่ มำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผูเ้ สนอและในขั้นรับ
หลักกำรไม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน แต่สภำผูแ้ ทนรำษฎร
ได้แก้ไขเพิม่ เติม และประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมนัน้
ทำให้มีลักษณะเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่ วด้วยกำรเงิน ให้ประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรสั่งระงับกำรพิจำรณำไว้ก่อน และภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
มีกรณีดังกล่ำว ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำง
พระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของประธำน
สภำผู้แทนรำษฎรและประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญของสภำผู้แทนรำษฎร
ทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย ถ้ำที่ประชุมร่วมกันวินิจฉัยว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ทำให้ร่ำงพระรำชบัญญัตหิ รือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ มี
ลักษณะเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่ วด้วยกำรเงิน ให้ประธำนสภำผูแ้ ทน
รำษฎรส่งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นไปให้นำยกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นำยกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรอง ให้
สภำผู้แทนรำษฎรดำเนินกำรแก้ไขเพือ่ มิให้ร่ำงพระรำชบัญญัตหิ รือร่ำง
พระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่ วด้วย
กำรเงิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรจัดให้มกี ารประชุมร่วมกัน
เพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่สอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ ี
กรณีดงั กล่าว
มติของทีป่ ระชุมร่วมกันตามวรรคสี่สอง ให้ใช้เสียงข้าง
มากเป็ นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎรออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มาตรา ๑๗๑๑๔๔ ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูเ้ สนอ
และในขัน้ รับหลักการไม่เป็ นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน แต่
สภาผูแ้ ทนราษฎรได้แก้ไขเพิม่ เติม และประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเห็น
ว่าการแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ทาให้มลี กั ษณะเป็ นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ ว
ด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสังระงั
่ บการพิจารณาไว้ก่อน
และภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ กี รณีดงั กล่าว ให้ประธานสภาผูแ้ ทน
ราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้ ไปให้ทป่ี ระชุมร่วมกันของประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแ้ ทนราษฎรทุกคณะเป็ นผู้
วินิจฉัย ถ้าทีป่ ระชุมร่วมกันวินจิ ฉัยว่าการแก้ไขเพิม่ เติมนั้นทาให้ร่าง
พระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนั้นมี
ลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วด้วยการเงิน ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
ไม่ให้คารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรดาเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระ
ราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกีย่ วด้วยการเงิน

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๔๔๑๕๐ ร่ำงพระรำชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเป็นผู้เสนอและในขั้นรับหลักกำรไม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยกำรเงิน แต่สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒสิ ภำได้แก้ไขเพิ่มเติม
และประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำเห็นว่ำกำรแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นทำให้มีลักษณะเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน
ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำสั่งระงับกำร
พิจำรณำไว้ก่อน และภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่ำว ให้
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำส่งร่ำงพระรำช
บัญญัตินั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของประธำนสภำผู้แทนรำษฎร รอง
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญของ
สภำผู้แทนรำษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย
ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตำมวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่ำกำรแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นทำให้ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่ำงพระรำช
บัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงิน ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำน
วุฒิสภำส่งร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นไปให้นำยกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณี
ที่นำยกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรอง ให้สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ
ดำเนินกำรแก้ไขเพื่อมิให้รำ่ งพระรำชบัญญัตินั้นเป็นร่ำงพระรำช
บัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงิน

๑๓๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๗๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติทคี่ ณะรัฐมนตรีระบุไว้ใน
นโยบำยที่แถลงต่อรัฐสภำตำมมำตรำ ๒๑๑ ว่ำจำเป็นต่อกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน หรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดหำกสภำผู้แทน
รำษฎรมีมติไม่ให้ควำมเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไม่ให้ควำมเห็นชอบไม่ถึง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ คณะ
รัฐมนตรีอำจขอให้รัฐสภำประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หำกรัฐสภำมี
มติให้ควำมเห็นชอบ ให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกของแต่ละสภำ
มีจำนวนเท่ำกันตำมที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเป็นคณะกรรมำธิกำร
ร่วมกันของรัฐสภำเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตหิ รือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้คณะกรรมำธิกำรร่วมกันของรัฐสภำรำยงำน
และเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
ได้พิจำรณำแล้วต่อรัฐสภำ ถ้ำรัฐสภำมีมติเห็นชอบด้วยร่ำงพระรำชบัญญัติ
หรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ดำเนินกำรต่อไปตำม
มำตรำ ๙๓ ถ้ำรัฐสภำมีมติไม่ให้ควำมเห็นชอบ ให้ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

มาตรา ๑๗๔ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๘๐ เมื่อสภำผู้แทนรำษฎร
ได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่าการแก้ไข
เพิม่ เติมนัน้ ทาให้ร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ มีลกั ษณะเป็ นร่างพระราช
บัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรส่งร่างพระราช
บัญญัตนิ นั ้ ไปให้นายกรัฐมนตรีรบั รอง ในกรณีทน่ี ายกรัฐมนตรีไม่ให้
คารับรอง ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรดาเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราช
บัญญัตนิ นั ้ เป็ นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน
มาตรา ๑๗๓๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัตทิ ค่ี ณะรัฐมนตรีระบุไว้
ในนโยบายทีแ่ ถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑๑๗๖ ว่าจาเป็ นต่อการ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
หากสภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่
ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถงึ กึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รฐั สภาประชุมร่วมกันเพื่อมี
มติอกี ครัง้ หนึ่ง หากรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบให้ตงั ้ บุคคลซึง่ เป็ น
หรือมิได้เป็ นสมาชิกของแต่ละสภามีจานวนเท่ากันตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
เสนอ ประกอบกันเป็ นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงานและเสนอร่างพระราช
บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้พจิ ารณาแล้ว
ต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา
๙๓๑๕๐ ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัตหิ รือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ เป็ นอันตกไป
มาตรา ๑๗๔๑๔๖ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๘๐๑๖๘ เมื่อสภา
ผูแ้ ทนราษฎรได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๔๕๑๕๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้
ในนโยบำยที่แถลงต่อรัฐสภำตำมมำตรำ ๑๗๖๑๗๗ ว่ำจำเป็นต่อกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน หำกสภำผู้แทนรำษฎรมีมติไม่ให้ควำมเห็น
ชอบ และคะแนนเสียงที่ไม่ให้ควำมเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอำจขอให้
รัฐสภำประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หำกรัฐสภำมีมติให้ควำม
เห็นชอบ ให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกของแต่ละสภำมี
จำนวนเท่ำกันตำมที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเป็นคณะ
กรรมำธิกำรร่วมกันของรัฐสภำเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น
และให้คณะกรรมำธิกำรร่วมกันของรัฐสภำรำยงำนและเสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติทไี่ ด้พิจำรณำแล้วต่อรัฐสภำ ถ้ำรัฐสภำมีมติเห็นชอบ
ด้วยร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น ให้ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๕๐
๑๕๖ ถ้ำรัฐสภำมีมติไม่ให้ควำมเห็นชอบ ให้ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป

มาตรา ๑๔๖๑๕๒ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๖๘๒๐๒ เมื่อสภำ
ผู้แทนรำษฎรหรือวุฒสิ ภำได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอตำม

๑๓๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

รัฐธรรมนูญที่เสนอตำมมำตรำ ๑๗๒ และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภำ
ผู้แทนรำษฎรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นต่อวุฒิสภำ วุฒิสภำต้องพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอมำนั้นให้เสร็จภำยในหก
สิบวัน แต่ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน ต้องพิจำรณำให้
เสร็จภำยในสำมสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภำจะได้ลงมติให้ขยำยเวลำ
ออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสำมสิบวัน กำหนดวันดังกล่ำวให้
หมำยถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมำถึงวุฒิสภำ
ระยะเวลำดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลำที่อยู่ใน
ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ ๑๗๗
ถ้ำวุฒิสภำพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไม่เสร็จภำยในกำหนดเวลำที่กล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ถือ
ว่ำวุฒิสภำได้ให้ควำมเห็นชอบในร่ำงพระรำชบัญญัตหิ รือร่ำงพระรำช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่ วด้วย
กำรเงินไปยังวุฒิสภำ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรแจ้งไปด้วยว่ำร่ำง
พระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอ
ไปนั้นเป็นร่ำงพระรำชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงิน คำแจ้งของประธำน
สภำผู้แทนรำษฎรให้ถือเป็นเด็ดขำด
ในกรณีที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรมิได้แจ้งไปว่ำร่ำงพระรำช
บัญญัตหิ รือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงิน ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยกำรเงิน

ประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ สนอตามมาตรา ๑๗๒๑๔๒ และลงมติ
เห็นชอบแล้ว ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ต่อวุฒสิ ภา วุฒสิ ภาต้อง
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทีเ่ สนอมานัน้ ให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถา้ ร่างพระราช
บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ เป็ นร่าง
พระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน
สามสิบวัน ทัง้ นี้ เว้นแต่วุฒสิ ภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็ น
กรณีพเิ ศษซึง่ ต้องไม่เกินสามสิบวัน กาหนดวันดังกล่าวให้หมายถึง
วันในสมัยประชุม และให้เริม่ นับแต่วนั ทีร่ ่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ มาถึงวุฒสิ ภา
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นบั รวมระยะเวลาที่
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๗
๑๔๙
ถ้าวุฒสิ ภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่เสร็จภายในกาหนดเวลาทีก่ ล่าวในวรรค
หนึ่ง ให้ถอื ว่าวุฒสิ ภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตหิ รือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้
ในกรณีทส่ี ภาผูแ้ ทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ ว
ด้วยการเงินไปยังวุฒสิ ภา ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรแจ้งไป
ด้วยว่าร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทีเ่ สนอไปนัน้ เป็ นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน
คาแจ้งของประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ถอื เป็ นเด็ดขาด

มำตรำ ๑๔๒๑๔๘ และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎร
เสนอร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภาอีกสภำหนึ่งซึ่งยังมิได้
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว วุฒิสภาโดยต้องพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอมำนั้นให้เสร็จภำยในหกสิบวัน แต่ถ้ำร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่ วด้วยกำรเงิน ต้อง
พิจำรณำให้เสร็จภำยในสำมสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภำที่พิจำรณำ
ในครั้งหลังนีจ้ ะได้ลงมติให้ขยำยเวลำออกไปเป็นกรณีพเิ ศษ ซึ่งต้อง
ไม่เกินสำมสิบวัน กำหนดวันดังกล่ำวให้หมำยถึงวันในสมัยประชุม
และให้เริ่มนับแต่วันทีร่ ่ำงพระรำชบัญญัตินั้นมำถึงวุฒสิ ภำดังกล่ำว
ระยะกำหนดเวลำดังกล่าวในตำมวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวม
ระยะเวลำที่อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญตำม
มำตรำ ๑๔๙๑๕๕
ถ้ำวุฒสิ ภำทีพ่ ิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในครั้งหลังนี้
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติไม่เสร็จภำยในกำหนดเวลำที่กล่าวใน
ตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำวุฒสิ ภำดังกล่ำวได้ให้ควำมเห็นชอบในด้วย
ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น
ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่ วด้วย
กำรเงินไปยังวุฒิสภำ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรแจ้งไปด้วยว่ำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกีย่ วด้วย
กำรเงิน คำแจ้งของประธำนสภำผู้แทนรำษฎรให้ถือเป็นเด็ดขำด
ในกรณีที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรมิได้แจ้งไปว่ำร่ำงพระรำช
บัญญัติใดเป็นร่ำงพระรำชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงิน ให้ถือว่ำร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นไม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน

๑๔๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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ในกรณีทป่ี ระธานสภาผูแ้ ทนราษฎรมิได้แจ้งไปว่าร่างพระราช
บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดเป็ นร่างพระราช
บัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน ให้ถอื ว่าร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ไม่เป็ นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วย
การเงิน
มาตรา ๑๗๕ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๘๐ เมื่อวุฒิสภำได้
มาตรา ๑๗๕๑๔๗ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๘๐๑๖๘ เมื่อ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
วุฒสิ ภาได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว
ประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว
(๑) ถ้ำเห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร ให้ดำเนินกำรต่อไป
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ดาเนินการ
ตำมมำตรำ ๙๓
ต่อไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐
(๒) ถ้ำไม่เห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร ให้ยบั ยั้งร่ำง
(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ยบั ยัง้ ร่าง
พระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้
พระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ไว้
ก่อน และส่งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภำผู้แทนรำษฎร
ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
(๓) ถ้ำแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช รัฐธรรมนูญนัน้ คืนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตำมที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภำผู้แทน
(๓) ถ้าแก้ไขเพิม่ เติม ให้สง่ ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
รำษฎร ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรเห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไขเพิ่มเติม ให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ไปยัง
ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๓ ถ้ำเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภำตั้งบุคคลซึ่ง
สภาผูแ้ ทนราษฎร ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ มีจำนวนเท่ำกันตำมที่สภำผู้แทน
เพิม่ เติม ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐ ถ้าเป็ นกรณีอ่นื ให้
รำษฎรกำหนด ประกอบเป็นคณะกรรมำธิกำรร่วมกันเพื่อพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้ แต่ละสภาตัง้ บุคคลซึง่ เป็ นหรือมิได้เป็ นสมาชิกแห่งสภานัน้ ๆ มี
จานวนเท่ากันตามทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรกาหนด ประกอบเป็ นคณะ
คณะกรรมำธิกำรร่วมกันรำยงำนและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำง
กรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราช
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกันได้
พิจำรณำแล้วต่อสภำทั้งสอง ถ้ำสภำทั้งสองต่ำงเห็นชอบด้วยร่ำงพระรำช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงาน
บัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมำธิกำร และเสนอร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
ร่วมกันได้พิจำรณำแล้ว ให้ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๓ ถ้ำสภำใด

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๔๗๑๕๓ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๖๘๒๐๒ เมื่อ
วุฒิสภำที่พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในครั้งหลังนี้ได้พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตเิ สร็จแล้ว
(๑) ถ้ำเห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนราษฎรที่พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นเป็นสภำแรก ให้ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ
๑๕๐๑๕๖
(๒) ถ้ำไม่เห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนราษฎรที่พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นเป็นสภำแรก ให้ยับยั้งร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นไว้
ก่อน และส่งร่ำงพระรำชบัญญัตินนั้ คืนไปยังสภำผู้แทนราษฎรที่
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเป็นสภำแรก
(๓) ถ้ำแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่ำงพระรำชบัญญัติตำมที่แก้ไข
เพิ่มเติมนั้นไปยังสภำผูแ้ ทนราษฎรที่พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินนั้
เป็นสภำแรก ถ้ำสภำผู้แทนราษฎรนั้นเห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไข
เพิ่มเติม ให้ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๕๐๑๕๖ ถ้ำเป็นกรณีอื่น
ให้แต่ละสภำตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกแห่งสภำนั้น ๆ มี
จำนวนเท่ำกันตำมทีส่ ภำผู้แทนรำษฎรกำหนด ประกอบเป็นคณะ
กรรมำธิกำรร่วมกันเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น และให้
คณะกรรมำธิกำรร่วมกันรำยงำนและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติที่
คณะกรรมำธิกำรร่วมกันได้พิจำรณำแล้วต่อสภำทั้งสอง ถ้ำสภำทั้ง
สองต่ำงเห็นชอบด้วยร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกัน

๑๔๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
สภำหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยั้งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน
คณะกรรมำธิกำรร่วมกันอำจเรียกเอกสำรจำกบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมำแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญได้ และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๕๗ และมำตรำ
๑๕๘ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้ำที่ตำมมำตรำนีด้ ้วย
กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรร่วมกันต้องมีกรรมำธิกำรของ
สภำทั้งสองมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมำธิกำร
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นำบทบัญญัตมิ ำตรำ ๑๙๔ มำใช้
บังคับโดยอนุโลม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญทีค่ ณะกรรมาธิการร่วมกันได้พจิ ารณาแล้วต่อสภาทัง้ สอง
ถ้าสภาทัง้ สองต่างเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีค่ ณะกรรมาธิการร่วมกันได้พจิ ารณาแล้ว
ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่
เห็นชอบด้วย ก็ให้ยบั ยัง้ ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ไว้ก่อน
คณะกรรมาธิการร่วมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญได้ และเอกสิทธิที์ บ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๕๗ และ
มาตรา ๑๕๘๑๓๐ นัน้ ให้คมุ้ ครองถึงบุคคลผูก้ ระทาหน้าทีต่ าม
มาตรานี้ดว้ ย
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการ
ของสภาทัง้ สองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมาธิการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม และให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๑๙๔๑๓๗ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ถ้าวุฒสิ ภาไม่สง่ ร่างพระราชบัญญัตคิ นื ไปยังสภาผูแ้ ทน
ราษฎรภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๖ ให้ถอื ว่าวุฒสิ ภาได้
ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ และให้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๑๕๐ ต่อไป
มาตรา ๑๗๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
มาตรา ๑๗๖๑๔๘ ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราช
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ตำมมำตรำ ๑๗๕ นั้น สภำผู้แทน
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีต่ อ้ งยับยัง้ ไว้ตามมาตรา ๑๗๕๑๔๗
รำษฎรจะยกขึ้นพิจำรณำใหม่ได้ต่อเมื่อเวลำหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้น นัน้ สภาผูแ้ ทนราษฎรจะยกขึน้ พิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาหนึ่ง
ไปนับแต่วันที่วุฒิสภำส่งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วนั ทีว่ ุฒสิ ภาส่งร่างพระราช
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ได้พิจำรณำแล้ว ให้ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๕๐๑๕๖ ถ้ำสภำใด
สภำหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยัง้ ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นไว้ก่อน
คณะกรรมำธิกำรร่วมกันอำจเรียกเอกสำรจำกบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมำแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติได้ และเอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิ ว้ในมำตรำ
๑๓๐๑๓๙ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้ำที่ตำมมำตรำนีด้ ้วย
กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรร่วมกันต้องมีกรรมำธิกำรของ
สภำทั้งสองมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมำธิกำร
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นำบทบัญญัติมำตรำ ๑๓๗
๑๔๖ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ถ้ำวุฒสิ ภำที่พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในครั้งหลังนี้ไม่ส่งร่ำง
พระรำชบัญญัติคืนไปยังสภำผูแ้ ทนราษฎรที่พิจำรณำร่ำงพระรำช
บัญญัตินั้นเป็นสภำแรกภำยในกำหนดเวลำตำมมำตรำ ๑๔๖๑๕๒
ให้ถือว่ำวุฒิสภำที่พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในครั้งหลังนี้ได้ให้
ควำมเห็นชอบในด้วยร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น และให้ดำเนินกำรตำม
มำตรำ ๑๕๐๑๕๖ ต่อไป

มาตรา ๑๕๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตำมมำตรำ
๑๔๗๑๕๓ นั้น สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้
ต่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันทีว่ ุฒิสภา
ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร สาหรับกรณี

๑๔๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภำผู้แทนรำษฎร สำหรับกรณีกำรยับยั้ง
ตำมมำตรำ ๑๗๕ (๒) และนับแต่วันที่สภำใดสภำหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย
สำหรับกรณีกำรยับยั้งตำมมำตรำ ๑๗๕ (๓) ในกรณีเช่นว่ำนี้ ถ้ำสภำ
ผู้แทนรำษฎรลงมติยืนยันร่ำงเดิมหรือร่ำงที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกัน
พิจำรณำด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่
มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับควำมเห็นชอบของ
รัฐสภำ และให้ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๓
ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน สภำ
ผู้แทนรำษฎรอำจยกร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นพิจำรณำใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นว่ำนี้ ถ้ำสภำผู้แทน
รำษฎรลงมติยืนยันร่ำงเดิมหรือร่ำงที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกันพิจำรณำ
ด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของ
สภำผู้แทนรำษฎรแล้ว ให้ถือร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ และให้
ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๓

บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ คืนไปยัง
สภาผูแ้ ทนราษฎร สาหรับกรณีการยับยัง้ ตามมาตรา ๑๗๕๑๔๗
(๒) และนับแต่วนั ทีส่ ภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย สาหรับกรณี
การยับยัง้ ตามมาตรา ๑๗๕๑๔๗ (๓) ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภา
ผูแ้ ทนราษฎรลงมติยนื ยันร่างเดิมหรือร่างทีค่ ณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎรแล้ว ให้ถอื ว่าร่าง
พระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
เป็ นอันได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดาเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๙๓๑๕๐
ถ้าร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทีต่ อ้ งยับยัง้ ไว้เป็ นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วย
การเงิน สภาผูแ้ ทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ขึน้ พิจารณาใหม่ได้ทนั ที
ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติยนื ยันร่างเดิมหรือร่าง
ทีค่ ณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึง่
หนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร
แล้ว ให้ถอื ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้ เป็ นอันได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภา และให้
ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐

การยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๒) และนับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่ง
ไม่เห็นชอบด้วย สาหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ใน
กรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึง่
หนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร
แล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตนิ ั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา และให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐
(๑) ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ลงมติยับยั้งร่ำงพระรำชบัญญัติ
ของวุฒิสภำตำมมำตรำ ๑๕๓ (๒) วุฒิสภำอำจยกขึ้นพิจำรณำใหม่ได้
ต่อเมื่อเวลำหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่สภำผู้แทน
รำษฎรลงมติยังยั้ง ถ้ำวุฒิสภำมีมติยืนยันร่ำงเดิมของวุฒิสภำด้วย
คะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ ีอยู่ ให้
ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๕๓ วรรคหนึ่ง (๓) วรรคสอง วรรคสำม
และวรรคสี่ ต่อไป เว้นแต่สภำใดสภำหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยร่ำง
พระรำชบัญญัติที่คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญร่วมกันได้พิจำรณำแล้ว ให้
ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป แต่ในกรณีที่วุฒิสภำไม่ยืนยัน
ร่ำงเดิมภำยในเวลำดังกล่ำวหรือมีมติยืนยันร่ำงเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ให้ถือว่ำร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
(๒) ถ้ำวุฒิสภำเป็นผูล้ งมติยับยั้งร่ำงพระรำชบัญญัติของสภำ
ผู้แทนรำษฎรตำมมำตรำ ๑๕๓ (๒) สภำผู้แทนรำษฎรอำจยกขึ้น
พิจำรณำใหม่ได้ต่อเมื่อเวลำหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่
วันที่วุฒิสภำลงมติยับยั้ง ถ้ำสภำผูแ้ ทนรำษฎรมีมติยืนยันร่ำงเดิมของ
สภำผู้แทนรำษฎรด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ ีอยู่ ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเป็นอัน

๑๔๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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ได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ และให้ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ
๑๕๖ แต่ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรมีมติยืนยันร่ำงเดิมด้วยคะแนน
เสียงไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ให้ถือ
ว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
(๓) ถ้ำเป็นกรณีที่ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตำมมำตรำ
๑๕๓ (๓) นั้น สภำผู้แทนรำษฎรอำจยกขึ้นพิจำรณำใหม่ได้เมื่อเวลำ
หนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่สภำใดสภำหนึ่งไม่
เห็นชอบด้วย ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรลงมติยืนยันร่ำงเดิมของสภำ
ผู้แทนรำษฎร หรือของวุฒิสภำ หรือร่ำงที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกัน
พิจำรณำด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมด
เท่ำที่มีอยู่ ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับควำมเห็นชอบ
ของรัฐสภำ และให้ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๕๖
(๔) ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่ำงพระรำช
บัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงิน สภำผู้แทนรำษฎรอำจยกร่ำงพระรำช
บัญญัตินั้นขึ้นพิจำรณำใหม่ได้ทันที ไม่ว่ำวุฒิสภำจะพิจำรณำยืนยัน
ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นหรือไม่ก็ตำม ในกรณีเช่นว่ำนี้ ถ้ำสภำผู้แทน
รำษฎรลงมติยืนยันร่ำงเดิมหรือร่ำงที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกัน
พิจำรณำด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมด
เท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตินนั้
เป็นอันได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ และให้ดำเนินกำรต่อไปตำม
มำตรำ ๑๕๐๑๕๖
(๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติใดทีพ่ ลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เข้ำชื่อ
เสนอตำมมำตรำ ๑๔๗ (๕) ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นต้องเป็นอันตก
ไป สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกของทั้ง
สองสภำรวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจำนวนสมำชิก
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทัง้ สองสภำ อำจร้องขอให้มีกำรออกเสียง

๑๔๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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ประชำมติตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออก
เสียงประชำมติเพื่อให้ได้ข้อยุตไิ ด้
มาตรา ๑๗๗ ในระหว่ำงที่มีกำรยับยั้งร่ำงพระรำชบัญญัติหรือ
มาตรา ๑๗๗๑๔๙ ในระหว่างทีม่ กี ารยับยัง้ ร่างพระราช
มาตรา ๑๔๙๑๕๕ ในระหว่ำงที่มกี ำรยับยั้งร่ำงพระรำช
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดตำมมำตรำ ๑๗๕ คณะ
บัญญัติใดตำมมำตรำ ๑๔๗๑๕๓ คณะรัฐมนตรี หรือสมำชิกสภำ
บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดตามมาตรา
รัฐมนตรีหรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจะเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหรือ ๑๗๕๑๔๗ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเสนอร่าง
ผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ศำลหรือองค์กรตำมรัฐธรรมนูญซึ่งมี
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักกำรอย่ำงเดียวกันหรือ พระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีม่ ี
หน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
คล้ำยกันกับหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปแห่งชำติ รวมทั้งพลเมืองผูม้ ี
หลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราช
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้มิได้
บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีต่ อ้ งยับยัง้ ไว้ สิทธิเลือกตั้ง จะเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติที่มหี ลักกำรอย่ำงเดียวกัน
ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ เห็นว่ำร่ำงพระรำช
หรือคล้ำยกันกับหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มไิ ด้
มิได้
บัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอหรือส่งให้
ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำเห็นว่ำร่ำงพระรำช
ในกรณีทส่ี ภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาเห็นว่าร่างพระราช
พิจำรณำนั้น เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
บัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจำรณำนั้น เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่มี
รัฐธรรมนูญที่มีหลักกำรอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยกันกับหลักกำรของร่ำง บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ สนอหรือส่งให้ หลักกำรอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยกันกับหลักกำรของร่ำงพระรำช
พระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้ง พิจารณานัน้ เป็ นร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติ
บัญญัติทตี่ ้องยับยั้งไว้ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำน
ไว้ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำส่งร่ำงพระรำช
ประกอบรัฐธรรมนูญทีม่ หี ลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
วุฒิสภำส่งร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้ำ
บัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวให้ศำล
หลักการของร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่มหี ลักกำรอย่ำง
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติ รัฐธรรมนูญทีต่ อ้ งยับยัง้ ไว้ ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธาน เดียวกันหรือคล้ำยกันกับหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติที่ต้องยับยัง้
หรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักกำรอย่ำงเดียวกัน วุฒสิ ภาส่งร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
ไว้ ให้ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
หรือคล้ำยกันกับหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำง
วินิจฉัยว่าเป็ นร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
รัฐธรรมนูญทีม่ หี ลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
ต้องยับยัง้ ไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้ เป็ นอันตกไป
มาตรา ๙๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
มาตรา ๙๓๑๕๐ ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราช
มาตรา ๑๕๐๑๕๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติทไี่ ด้รบั ควำมเห็นชอบ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำแล้ว ให้นำยก
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้ ของรัฐสภำแล้ว ให้นำยกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำย

๑๔๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

รัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยภำยในยี่สิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
จำกรัฐสภำ เพื่อพระมหำกษัตริย์ทรงลงพระปรมำภิไธย และเมื่อประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมำยได้

นายกรัฐมนตรีนาขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยีส่ บิ วันนับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้ จากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริยท์ รงลงพระ
ปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับ
เป็ นกฎหมายได้
มาตรา ๙๔๑๕๑ ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษัตริยไ์ ม่ทรงเห็นชอบด้วย
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยนื ยัน
ตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของทัง้ สองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนาร่าง
พระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ขึน้
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครัง้ หนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยม์ ไิ ด้ทรง
ลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายก
รัฐมนตรีนาพระราชบัญญัตหิ รือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นัน้ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาใช้บงั คับเป็ นกฎหมายได้เสมือนหนึ่ง
ว่าพระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
มาตรา ๑๙๐๑๕๒ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ ป่ี ระธาน
สภาผูแ้ ทนราษฎรวินจิ ฉัยว่ามีสาระสาคัญเกีย่ วกับเด็ก เยาวชน สตรี
และคนชราผูส้ งู อายุ หรือผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแ้ ทน
ราษฎรมิได้พจิ ารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรตัง้
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้ ประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การเอกชน

ภำยในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นจำกรัฐสภำเพือ่
พระมหำกษัตริย์ทรงลงพระปรมำภิไธย และเมื่อประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมำยได้

มาตรา ๙๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดพระมหำกษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและ
พระรำชทำนคืนมำยังรัฐสภำ หรือเมื่อพ้นเก้ำสิบวันแล้วมิได้พระรำชทำน
คืนมำ รัฐสภำจะต้องปรึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ำรัฐสภำมีมติยืนยันตำมเดิมด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภำแล้ว ให้นำยกรัฐมนตรีนำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อพระมหำกษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมำภิไธยพระรำชทำนคืนมำ
ภำยในสำมสิบวัน ให้นำยกรัฐมนตรีนำพระรำชบัญญัติหรือพระรำช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำใช้บังคับ
เป็นกฎหมำยได้เสมือนหนึ่งว่ำพระมหำกษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมำภิไธย
แล้ว
มาตรา ๑๙๐ กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่ประธำน
สภำผู้แทนรำษฎรวินิจฉัยว่ำมีสำระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และ
คนชรำ หรือผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ หำกสภำผู้แทนรำษฎรมิได้
พิจำรณำโดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ ให้สภำผู้แทนรำษฎรตั้งคณะ
กรรมำธิกำรวิสำมัญขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์กำรเอกชนเกี่ยวกับ

มาตรา ๑๕๑๑๕๗ ร่ำงพระรำชบัญญัติใด พระมหำกษัตริยไ์ ม่
ทรงเห็นชอบด้วยและพระรำชทำนคืนมำยังรัฐสภำ หรือเมื่อพ้นเก้ำ
สิบวันแล้วมิได้พระรำชทำนคืนมำ รัฐสภำจะต้องปรึกษำร่ำงพระรำช
บัญญัตินั้นใหม่ ถ้ำรัฐสภำมีมติยืนยันตำมเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภำแล้ว ให้นำยกรัฐมนตรีนำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้ำ
ทูลกระหม่อมถวำยอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหำกษัตริยม์ ิได้ทรงลงพระ
ปรมำภิไธยหรือมิได้พระรำชทำนคืนมำภำยในสำมสิบวัน ให้
นำยกรัฐมนตรีนำพระรำชบัญญัตินนั้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำใช้
บังคับเป็นกฎหมำยได้เสมือนหนึ่งว่ำพระมหำกษัตริยไ์ ด้ทรงลงพระ
ปรมำภิไธยแล้ว

มาตรา ๑๕๒๑๕๘ กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำวินิจฉัยว่ำมีสำระ
สำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ หรือผู้พิกำรหรือทุพพล
ภำพ หำกสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำมิได้พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ ให้สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำตั้งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์กำรเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภท

๑๔๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
บุคคลประเภทนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวน
กรรมำธิกำรทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

เกีย่ วกับบุคคลประเภทนัน้ มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
กรรมาธิการทัง้ หมด ทัง้ นี้ โดยมีสดั ส่วนหญิงและชายทีใ่ กล้เคียงกัน
ส่วนที่ ๖
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๘ ให้มพี ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา
(๒) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้
(๓) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง
(๔) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออก
เสียงประชามติ
(๕) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผูต้ รวจการแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต

นั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมำธิกำรทั้งหมด
ทั้งนี้ โดยมีสดั ส่วนหญิงและชำยที่ใกล้เคียงกัน
ส่วนที่ ๖
การตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๘๑๕๙ ให้มีพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังต่อไปนี้
(๑) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
(๒) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะรัฐมนตรี
(๒๓) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
(๓๔) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
กำรเมืองและกลุ่มกำรเมือง
(๔๕) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออก
เสียงประชำมติ
(๕๖) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยศำล
รัฐธรรมนูญและวิธีพิจำรณำคดีของศำลรัฐธรรมนูญ
(๖๗) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ
คดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(๗๘) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยผูก้ ำรตรวจ
การเงินแผ่นดิน
(๘๙) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต

๑๔๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๙) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๙๑๐) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยการ
ผู้ตรวจเงินกำรแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
(๑๑) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรคลัง
และกำรงบประมำณภำครัฐ
(๑๒) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญจะ
มาตรา ๑๓๙๑๖๐ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จะเสนอได้ก็แต่โดย
เสนอได้กแ็ ต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ
(๒) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มอี ยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร หรือ
สิบของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ
หรือสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา มีจานวนไม่
หนึ่งในสิบของจำนวนสมำชิกทัง้ หมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ หรือ
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้
(๓) สมำชิกวุฒิสภำมีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ของจำนวน
สองสภา หรือ
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ ีอยู่ของวุฒิสภำ หรือ
(๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตาม
(๓๔) ศำลรัฐธรรมนูญ ศำลฎีกำ หรือองค์กรอิสระตำม
รัฐธรรมนูญ ซึง่ ประธานศาลและประธานองค์กรนัน้ เป็ นผูร้ กั ษาการ รัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ ซึ่งประธำนศำล
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
หรือประธำนองค์กรนั้นเป็นผูร้ ักษำกำรตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตำม (๑) (๒) และ
(๔) ให้เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรก่อน ส่วนร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตำม (๓) ให้เสนอต่อวุฒิสภำก่อน
มาตรา ๑๔๐ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
มาตรา ๑๔๐๑๖๑ กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาให้กระทาเป็ นสาม รัฐธรรมนูญของสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำให้กระทำเป็นสำม
วำระ ดังต่อไปนี้
วาระ ดังต่อไปนี้

๑๔๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีห่ นึ่งขัน้ รับหลักการ
และในวาระทีส่ องขัน้ พิจารณาเรียงลาดับมาตรา ให้ถอื เสียงข้าง
มากของแต่ละสภา
(๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ าม ต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการทีจ่ ะให้ออกใช้เป็ นพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของ
แต่ละสภา
ให้นาบทบัญญัตใิ นหมวด ๖ ส่วนที่ ๗ การตราพระราช
บัญญัติ มาใช้บงั คับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๘ ในกรณีที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นอำยุลง
มาตรา ๑๗๘๑๕๓ ในกรณีทอ่ี ายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้
หรือมีกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร ร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือบรรดำ อายุสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
เพิม่ เติมหรือบรรดาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติ
พระมหำกษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้ำสิบวันแล้วมิได้
ประกอบรัฐธรรมนูญทีพ่ ระมหากษัตริยไ์ ม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อ
พระรำชทำนคืนมำ ให้เป็นอันตกไป
พ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็ นอันตกไป
ในกรณีที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลงหรือมีกำรยุบสภำ
ในกรณีทอ่ี ายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลงหรือมีการยุบ
ผู้แทนรำษฎร ภำยหลังกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอันเป็นกำร
สภาผูแ้ ทนราษฎร ภายหลังการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เลือกตั้งทั่วไป รัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร หรือวุฒสิ ภำ แล้วแต่กรณี จะ
อันเป็ นการเลือกตัง้ ทัวไป
่ รัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา
พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม หรือร่ำงพระรำชบัญญัตหิ รือร่ำง
พระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภำยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบต่อไป แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม หรือร่างพระราช
ได้ ถ้ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภำยหลังกำรเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภำยในหก บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีร่ ฐั สภายังมิได้ให้
สิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภำครั้งแรกหลังกำรเลือกตั้งทั่วไป และ
ความเห็นชอบต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีทต่ี งั ้ ขึน้ ใหม่ภายหลังการ
รัฐสภำมีมติเห็นชอบด้วย แต่ถ้ำคณะรัฐมนตรีมิได้ร้องขอภำยในกำหนดเวลำ เลือกตัง้ ทัวไปร้
่ องขอภายในหกสิบวันนับแต่วนั เรียกประชุมรัฐสภาครัง้
ดังกล่ำว ให้ร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม ร่ำงพระรำชบัญญัติ หรือร่ำง
แรกหลังการเลือกตัง้ ทัวไป
่ และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย แต่ถา้
พระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๑) กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่หนึ่งขั้นรับหลักกำร และ
ในวำระที่สองขั้นพิจำรณำเรียงลำดับมำตรำ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของ
แต่ละสภำ
(๒) กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่สำม ต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในกำรที่จะให้ออกใช้เป็นพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ ีอยู่ของ
แต่ละสภำ
ให้นำบทบัญญัตใิ นหมวด ๖ ส่วนที่ ๗เกี่ยวกับกำรตรำ
พระรำชบัญญัติ มำใช้บังคับกับกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๓๑๖๒ ในกรณีที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุด
ลงหรือมีการยุบสภำผู้แทนรำษฎรถูกยุบ ให้ร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมหรือบรรดาร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่ำง
พระรำชบัญญัติที่พระมหำกษัตริยไ์ ม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้น
เก้ำสิบวันแล้วมิได้พระรำชทำนคืนมำให้นั้น เป็นอันตกไป
ในกรณีที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลงหรือมีกำรยุบสภำ
ผู้แทนรำษฎร ภำยหลังกำรเลือกตัง้ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอันเป็น
กำรเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร หรือวุฒิสภำ แล้วแต่
กรณี จะพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่ำงพระรำช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่ำงพระรำชบัญญัติที่รัฐสภำยังมิได้
ให้ควำมเห็นชอบต่อไปได้ ถ้ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภำยหลังกำร
เลือกตั้งทั่วไปร้องขอภำยในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภำ
ครั้งแรกหลังกำรเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภำมีมติเห็นชอบด้วย แต่ถ้ำ
คณะรัฐมนตรีมไิ ด้ร้องขอภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ให้รำ่ ง

๑๔๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

กำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม ร่ำงพระรำชบัญญัติ
หรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตำมวรรคสอง ให้เป็นไป
ตำมที่กำหนดในข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ

คณะรัฐมนตรีมไิ ด้รอ้ งขอภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม ร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ เป็ นอันตกไป
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม ร่างพระราช
บัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตามวรรค
สอง ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทน
ราษฎร วุฒสิ ภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป แต่ถ้ำเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัติที่พลเมืองผู้มสี ิทธิเลือกตั้งเข้ำชื่อเสนอตำมมำตรำ
๑๔๗ (๕) ที่รัฐสภำยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบ ให้รัฐสภำที่เลือกตั้งขึ้น
ใหม่พิจำรณำต่อไปโดยไม่ต้องมีมติตำมวรรคนี้อีก
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราช
บัญญัติต่อไปตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๘
ส่วนที่ ๘๗
การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
การควบคุมการตรากฎหมายที่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๑ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราช
มาตรา ๑๔๑๑๖๓ เมื่อรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบกับร่ำง
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ก่อนนาขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ก่อนที่นำยกรัฐมนตรีจะนำ
ขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรงลงพระ
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้สง่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึง่ ต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ ปรมำภิไธย ให้ส่งศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ซึ่งต้องกระทำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับเรื่อง
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรื่อง
คำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่วนิ ิจฉัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติ
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีว่ นิ ิจฉัยว่าร่างพระราช
ประกอบรัฐธรรมนูญใดมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อ
ข้อควำมที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่วินิจฉัยว่ำข้อควำม
รัฐธรรมนูญ ให้ขอ้ ความทีข่ ดั หรือแย้งนัน้ เป็ นอันตกไป ในกรณีท่ี ดังกล่ำวเป็นสำระสำคัญ หรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็ นสาระสาคัญหรือร่างพระราช
รัฐธรรมนูญตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตราขึน้ โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
ในกรณีที่คำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญมีผลทำให้ข้อควำมที่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปตำมวรรคสอง ให้ส่งร่ำง
เป็ นอันตกไป
ในกรณีทค่ี าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทาให้ขอ้ ความที่ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภำผู้แทนรำษฎร
และวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำตามลาดับต่อไป ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้สภำ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็ นอันตกไปตามวรรคสอง ให้สง่ ร่าง

๑๕๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ กลับคืนสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒสิ ภาเพื่อพิจารณาตามลาดับ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้สภาผูแ้ ทน
ราษฎรหรือวุฒสิ ภาพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมเพื่อมิให้ขดั หรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญได้ โดยมติในการแก้ไขเพิม่ เติมให้ใช้คะแนนเสียง
มากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของแต่ละสภา
แล้วให้นายกรัฐมนตรีดาเนินการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐
หรือมาตรา ๑๕๑ แล้วแต่กรณี ต่อไป
มาตรา ๒๖๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
มาตรา ๒๖๒๑๕๔ ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราช
ประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภำให้ควำมเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นำยก
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบแล้ว
รัฐมนตรีจะนำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะนาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราช
รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรงลง บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระปรมำภิไธยตำมมำตรำ ๙๓ หรือร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช
พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๓๑๕๐ หรือ
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภำลงมติยืนยันตำมมำตรำ ๙๔
ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
ก่อนที่นำยกรัฐมนตรีจะนำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
ทีร่ ฐั สภาลงมติยนื ยันตามมาตรา ๙๔๑๕๑ ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยอีกครั้งหนึ่ง
(๑) หำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิก นาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
ของทั้งสองสภำรวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจำนวนสมำชิก รัฐธรรมนูญนัน้ ขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครัง้ หนึ่ง
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ เห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมี
(๑) หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือ
ข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำม
สมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอควำมเห็นต่อประธำนสภำผู้แทน
จานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของทัง้ สองสภา เห็นว่าร่าง
รำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนรัฐสภำ แล้วแต่กรณี แล้วให้
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
ประธำนแห่งสภำที่ได้รับควำมเห็นดังกล่ำว ส่งควำมเห็นนั้นไปยังศำล
ตราขึน้ โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอ
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นำยกรัฐมนตรีทรำบโดยไม่ชักช้ำ
(๒) หำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกของ ความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือ
ทั้งสองสภำรวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่ำยี่สิบคน เห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติ ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ผู้แทนรำษฎรหรือวุฒสิ ภำพิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อมิให้ขดั หรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญได้ โดยมติในกำรแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียง
มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่ละสภำ
แล้วให้นำยกรัฐมนตรีดำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๐๙๘ และมำตรำ
๑๕๐๑๕๖ หรือมำตรำ ๑๕๑๑๕๗ แล้วแต่กรณี ต่อไป

มาตรา ๑๕๔๑๖๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติใดทีร่ ัฐสภำให้ควำม
เห็นชอบแล้ว ก่อนที่นำยกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อม
ถวำยเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรงลงพระปรมำภิไธยตำมมำตรำ
๑๕๐๑๕๖ หรือร่ำงพระรำชบัญญัติใดที่รัฐสภำลงมติยืนยันตำม
มำตรำ ๑๕๑๑๕๗ ก่อนที่นำยกรัฐมนตรีจะนำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น
ขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยอีกครั้งหนึ่ง
(๑) หำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือ
สมำชิกของทั้งสองสภำรวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของ
จำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ เห็นว่ำร่ำงพระรำช
บัญญัตดิ ังกล่ำวมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตรำขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอควำมเห็นต่อ
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนรัฐสภำ
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธำนแห่งสภำที่ได้รับควำมเห็นดังกล่ำวส่ง
ควำมเห็นนั้นไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นำยก
รัฐมนตรีทรำบโดยไม่ชักช้ำ
(๒) หำกนำยกรัฐมนตรีเห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตดิ ังกล่ำวมี
ข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้สง่ ควำมเห็นเช่นว่ำนั้นไปยังศำล

๑๕๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
ตรำขึน้ โดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอควำมเห็นต่อ
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนรัฐสภำ แล้วแต่
กรณี แล้วให้ประธำนแห่งสภำทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นดังกล่ำว ส่งควำมเห็นนั้นไป
ยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นำยกรัฐมนตรีทรำบโดยไม่ชักช้ำ
(๓) หำกนำยกรัฐมนตรีเห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตรำขึ้นโดยไม่ถกู ต้องตำมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งควำมเห็นเช่นว่ำนั้นไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย และแจ้งให้ประธำนสภำผูแ้ ทนรำษฎรและประธำนวุฒิสภำ
ทรำบโดยไม่ชักช้ำ
ในระหว่ำงที่ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย ให้นำยกรัฐมนตรี
ระงับกำรดำเนินกำรเพื่อประกำศใช้ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวไว้จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีคำ
วินิจฉัย
ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตหิ รือร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตรำขึ้นโดยไม่ถกู ต้องตำมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ และข้อควำมดังกล่ำวเป็นสำระสำคัญของร่ำงพระรำช
บัญญัตหิ รือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ร่ำง
พระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็น
อันตกไป
ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตหิ รือร่ำงพระรำช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้แต่
มิใช่กรณีตำมวรรคสำม ให้ข้อควำมทีข่ ัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป และให้

ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชกั ช้า
(๒) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน เห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(๓๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตหิ รือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีขอ้ ความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึน้ โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและประธาน
วุฒสิ ภาทราบโดยไม่ชกั ช้า
ในระหว่างทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้นายก
รัฐมนตรีระงับการดาเนินการเพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัตหิ รือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไว้จนกว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะมีคาวินิจฉัย
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึน้ โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็ นสาระสาคัญของร่าง

รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและ
ประธำนวุฒิสภำทรำบโดยไม่ชักช้ำ
ในระหว่ำงที่ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย ให้นำยก
รัฐมนตรีระงับกำรดำเนินกำรเพื่อประกาศใช้ทูลเกล้ำทูลกระหม่อม
ถวำยร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไว้จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีคำ
วินิจฉัย
ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หรือวินิจฉัยว่ำมีข้อควำมขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ และข้อควำมดังกล่ำวเป็นสำระสำคัญ ให้ร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นมีข้อควำม
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ แต่มิใช่กรณีตำมวรรคสำม ให้ข้อควำมที่
ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป และให้นำยกรัฐมนตรีดำเนินกำรตำม
มำตรำ ๙๘ และมำตรำ ๑๕๐๑๕๖ หรือมำตรำ ๑๕๑๑๕๗ แล้วแต่
กรณี ต่อไป

๑๕๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

นำยกรัฐมนตรีดำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๓ หรือมำตรำ ๙๔ แล้วแต่กรณี
ต่อไป

พระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ให้ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นัน้ เป็ นอันตกไป
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้แต่มใิ ช่กรณีตามวรรคสาม ให้ขอ้ ความทีข่ ดั หรือแย้งนัน้
เป็ นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีดาเนินการตามมาตรา ๙๓๑๕๐ หรือ
มาตรา ๙๔๑๕๑ แล้วแต่กรณี ต่อไป
มาตรา ๒๖๓ บทบัญญัติมำตรำ ๒๖๒ (๒) ให้นำมำใช้บังคับ
มาตรา ๒๖๓๑๕๕ บทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๒ (๒)๑๕๔ ให้
กับร่ำงข้อบังคับกำรประชุมสภำผูแ้ ทนรำษฎร ร่ำงข้อบังคับกำร
นามาใช้บงั คับกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่าง
ประชุมวุฒิสภำ และร่ำงข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ ที่สภำผู้แทน
ข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
รำษฎร วุฒิสภำ หรือรัฐสภำ แล้วแต่กรณี ให้ควำมเห็นชอบแล้ว แต่ยัง ทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความ
มิได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ด้วยโดยอนุโลม
เห็นชอบแล้ว แต่ยงั มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดย
อนุโลม
ส่วนที่ ๙
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิ น
มาตรา ๑๘๓ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำทุก
มาตรา ๑๘๓๑๕๖ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
คนมีสิทธิตั้งกระทู้ถำมรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ได้ แต่
วุฒสิ ภาทุกคนมีสทิ ธิตงั ้ กระทูถ้ ามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกีย่ วกับงานใน
รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเรื่องนั้นยังไม่ควร หน้าทีไ่ ด้ แต่รฐั มนตรีย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เปิดเผยเพรำะเกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน
เรื่องนัน้ ยังไม่ควรเปิ ดเผยเพราะเกีย่ วกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ ง ในกรณีทม่ี กี ารประชุมสภา
ผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาเพื่อตัง้ กระทูถ้ ามในเรื่องใดเกีย่ วกับงาน

ตัดออกทั้งมำตรำ

ส่วนที่ ๙๘
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา ๑๕๖๑๖๕ สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำทุกแต่ละคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถำมนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ในเรื่องใดเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ได้ และนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมี
หน้ำที่ต้องตอบโดยเร็ว แต่นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่
จะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพรำะ
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอำจตั้งกระทู้ถำมสดต่อนำยก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ตำมที่กำหนดในข้อบังคับกำรประชุมสภำ

๑๕๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ผู้แทนรำษฎร และนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหน้ำที่ต้องตอบกระทู้
ถำมนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอำจหลีกเลีย่ งได้
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึง่ ในกรณีที่มีการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อตัง้ กระทู้ถามในเรื่องใดเกีย่ วกับ
งานในหน้าที่ หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผู้ใด ให้เป็นหน้าทีข่ องนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้น
ต้องเข้าร่วมประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อชีแ้ จงหรือ
ตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอันมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ทาให้ไม่อาจเข้าชี้แจงหรือตอบกระทู้ แต่ต้องแจ้ง
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบก่อนหรือ
ในวันประชุมสภาในเรื่องดังกล่าว
มาตรา ๑๘๕ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำนวนไม่น้อยกว่ำสองใน
มาตรา ๑๘๕๑๕๘ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อย
มาตรา ๑๕๘๑๖๖ สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรจำนวนไม่น้อย
ห้ำของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มอี ยู่ของสภำผูแ้ ทนรำษฎร มีสิทธิเข้ำชือ่ กว่าสองหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทน กว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทน
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรี ญัตติ ราษฎร มีสทิ ธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัวไปเพื
รำษฎร มีสิทธิเข้ำชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่
่
อ่ ลงมติไม่
ดังกล่ำวต้องเสนอชื่อผูส้ มควรดำรงตำแหน่งนำยกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งเป็น ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดงั กล่าวต้องเสนอชื่อผูส้ มควรดารง
ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรี ญัตติดังกล่ำวต้องเสนอชื่อผู้สมควรดำรง
บุคคลตำมมำตรำ ๒๐๑ วรรคสอง ด้วย และเมื่อได้มีกำรเสนอญัตติแล้ว จะมี
ตำแหน่งนำยกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๗๑ วรรค
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึง่ เป็ นบุคคลตามมาตรา ๒๐๑๑๗๑
กำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีกำรถอนญัตติหรือกำรลงมตินั้น
วรรคสอง ด้วย และเมื่อได้มกี ารเสนอญัตติแล้ว จะมีการยุบสภาผูแ้ ทน สองด้วย และเมื่อได้มีกำรเสนอญัตติแล้ว จะมีกำรยุบสภำผู้แทน
ไม่ได้คะแนนเสียงตำมวรรคสำม
รำษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีกำรถอนญัตติหรือกำรลงมตินั้นไม่ได้คะแนน
ราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินนั ้ ไม่ได้คะแนน
กำรเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็น
เสียงตำมวรรคสำม
เสียงตามวรรคสาม
เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนำยกรัฐมนตรีที่มีพฤติกำรณ์รำรวย
่
กำรเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็น
การเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัวไปตามวรรคหนึ
่
่ง ถ้า
ผิดปกติ ส่อไปในทำงทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร หรือจงใจฝ่ำฝืน
เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนำยกรัฐมนตรีที่มีพฤติกำรณ์รำรวย
่
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย จะเสนอโดยไม่มีกำรยื่นคำ เป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีทม่ี พี ฤติการณ์
ผิดปกติ ส่อไปในทำงทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร หรือจงใจฝ่ำฝืน
ร้องขอตำมมำตรำ ๓๐๔ ก่อน มิได้ และเมื่อได้มีกำรยื่นคำร้องขอตำม ร่ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ หรือจงใจฝ่ า บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย จะเสนอโดยไม่มีกำรยื่นคำ
มำตรำ ๓๐๔ แล้ว ให้ดำเนินกำรต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลกำร
ฝืนบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไม่มกี าร ร้องขอตำมมำตรำ ๒๗๑๒๕๔ ก่อน หรือถ้ำเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๓๐๕
ยื่นคาร้องขอตามมาตรา ๓๐๔๒๗๑ ก่อนมิได้ และเมื่อได้มกี ารยืน่ บริหำรรำชกำรแผ่นดินอันเล็งเห็นได้ว่ำจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ในหน้าที่ หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผูใ้ ด ให้เป็ นหน้าทีข่ องนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผนู้ นั ้ ต้องเข้า
ร่วมประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาเพื่อชีแ้ จงหรือตอบกระทู้
ถามในเรื่องนัน้ ด้วยตนเอง เว้นแต่มเี หตุจาเป็ นอันมิอาจหลีกเลีย่ ง
ได้ทาให้ไม่อาจเข้าชีแ้ จงหรือตอบกระทู้ แต่ตอ้ งแจ้งให้
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาทราบก่อนหรือใน
วันประชุมสภาในเรื่องดังกล่าว
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

เมื่อกำรอภิปรำยทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่ำนระเบียบ
วำระเปิดอภิปรำยนั้นไป ให้สภำผู้แทนรำษฎรลงมติไว้วำงใจหรือไม่
ไว้วำงใจ กำรลงมติในกรณีเช่นว่ำนี้ มิให้กระทำในวันเดียวกับวันที่กำร
อภิปรำยสิ้นสุด มติไม่ไว้วำงใจต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร
ในกรณีที่มติไม่ไว้วำงใจมีคะแนนเสียงไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรซึ่งเข้ำชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยนั้น เป็นอันหมดสิทธิที่จะ
เข้ำชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจนำยก
รัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
ในกรณีที่มติไม่ไว้วำงใจมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ให้ประธำน
สภำผู้แทนรำษฎรนำชื่อผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อตำมวรรคหนึ่งกรำบ
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้นำมำตรำ ๒๐๒ มำใช้บังคับ

คาร้องขอตามมาตรา ๓๐๔๒๗๑ แล้ว ให้ดาเนินการต่อไปได้โดย
ไม่ตอ้ งรอผลการดาเนินการตามมาตรา ๓๐๕๒๗๒
เมื่อการอภิปรายทัวไปสิ
่ น้ สุดลงโดยมิใช่ดว้ ยมติให้ผ่าน
ระเบียบวาระเปิ ดอภิปรายนัน้ ไปให้สภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติ
ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มใิ ห้กระทาใน
วันเดียวกับวันทีก่ ารอภิปรายสิน้ สุด มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนน
เสียงมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของ
สภาผูแ้ ทนราษฎร
ในกรณีทม่ี ติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายนัน้
เป็ นอันหมดสิทธิทจ่ี ะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัวไปเพื
่
อ่
ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอกี ตลอดสมัยประชุมนัน้
ในกรณีทม่ี ติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรนาชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อตามวรรค
หนึ่งกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้ ต่อไป และมิให้นามาตรา ๒๐๒
๑๗๒ มาใช้บงั คับ

เงินแผ่นดิน จะเสนอโดยไม่มีกำรฟ้องคดีต่อศำลปกครองแผนกคดี
วินัยกำรคลังและกำรงบประมำณตำมมำตรำ ๒๔๔ ก่อน มิได้ และ
เมื่อได้มีกำรยื่นคำร้องขอตำมมำตรำ ๒๗๑๒๕๔ หรือมีกำรฟ้องคดี
ตำมมำตรำ ๒๔๔ แล้วแต่กรณี แล้ว ให้ดำเนินกำรต่อไปได้โดยไม่
ต้องรอผลการดาเนินการตามมาตรา ๒๗๒
เมื่อกำรอภิปรำยทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่ำนระเบียบ
วำระเปิดอภิปรำยนั้นไป ให้สภำผูแ้ ทนรำษฎรลงมติไม่ไว้วำงใจ
หรือไม่ไว้วางใจ กำรลงมติในกรณีเช่นว่ำนี้มิให้กระทำในวันเดียวกับ
วันที่กำรอภิปรำยสิ้นสุด และให้นบั เฉพำะคะแนนเสียงไม่ไว้วำงใจ
เท่ำนั้น มติไม่ไว้วำงใจต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ ีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ทั้งนี้ เว้นแต่
คณะรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงก่อนมีกำรลงมติดังกล่ำว
ในกรณีที่มติไม่ไว้วำงใจมีคะแนนเสียงไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎรซึ่งเข้ำชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยนั้น เป็นอันหมด
สิทธิที่จะเข้ำชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจ
นำยกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
ในกรณีที่มติไม่ไว้วำงใจมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ให้ประธำน
สภำผู้แทนรำษฎรนำชื่อผู้ทซี่ ึ่งได้รบั กำรเสนอชื่อตำมวรรคหนึ่งกรำบ
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้นำมำตรำ ๑๗๒ มำใช้บังคับ
มาตรา ๑๕๙๑๖๗ สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรจำนวนไม่น้อย
กว่ำหนึ่งในหกของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทน
รำษฎร มีสิทธิเข้ำชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่

มาตรา ๑๘๖ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่ง
มาตรา ๑๘๖๑๕๙ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่
ในห้ำของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร มีสิทธิ น้อยกว่าหนึ่งในห้าหกของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของ
เข้ำชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็น สภาผูแ้ ทนราษฎร มีสทิ ธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัวไป
่
รำยบุคคล
เพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็ นรายบุคคล และให้นาบทบัญญัติ
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ให้นำบทบัญญัตมิ ำตรำ ๑๘๕ วรรคสอง วรรคสำม และวรรคสี่ มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับโดย
มำใช้บังคับโดยอนุโลม
อนุโลม
รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตาแหน่งเดิมแต่ยงั คงเป็ นรัฐมนตรี
ในตาแหน่งอื่นภายหลังจากวันทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเข้าชื่อ
ตามวรรคหนึ่ง ให้รฐั มนตรีคนนัน้ ยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจตามวรรคหนึ่งต่อไป
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๘๕ความในวรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใช้บงั คับกับรัฐมนตรีผซู้ ง่ึ พ้นจากตาแหน่งเดิมไม่
เกินเก้าสิบวันก่อนวันทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรค
หนึ่ง แต่ยงั คงเป็ นรัฐมนตรีในตาแหน่งอื่นด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖๐ ในกรณีทส่ี มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีม่ ไิ ด้อยู่
ในพรรคการเมืองทีส่ มาชิกในสังกัดของพรรคนัน้ ดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรีมจี านวนไม่ถงึ เกณฑ์ทจ่ี ะเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัวไป
่
ตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จานวนมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ดังกล่าวทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่มสี ทิ ธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปราย
ทัวไปเพื
่
่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็ น
รายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ ได้ เมื่อคณะรัฐมนตรี
ได้บริหารราชการแผ่นดินมาเกินกว่าสองปี แล้ว

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล และให้นำบทบัญญัตมิ ำตรำ ๑๕๘
๑๖๖ วรรคสอง วรรคสำม และวรรคสี่ มำใช้บังคับโดยอนุโลม
รัฐมนตรีคนใดพ้นจำกตำแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีใน
ตำแหน่งอื่นภำยหลังจำกวันที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเข้ำชื่อตำม
วรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรำยเพื่อลงมติไม่
ไว้วำงใจตำมวรรคหนึ่งต่อไป
ให้นำควำมในวรรคสองมำใช้บังคับกับรัฐมนตรีผู้ซึ่งพ้นจำก
ตำแหน่งเดิมไม่เกินเก้ำสิบวันก่อนวันที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เข้ำชื่อตำมวรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งอื่นด้วยโดย
อนุโลม

มาตรา ๑๖๐๑๖๘ ในกรณีที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทีม่ ิได้
อยู่ในพรรคกำรเมืองหรือกลุม่ กำรเมืองที่สมำชิกในสังกัดของพรรค
กำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมจี ำนวนไม่ถึง
เกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำ ๑๕๘๑๖๖
หรือมำตรำ ๑๕๙๑๖๗ ให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำนวนมำกกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรดังกล่ำวทั้งหมดเท่ำที่มี
อยู่มีสิทธิเข้ำชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจ
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคลตำมมำตรำ ๑๕๘๑๖๖
หรือมำตรำ ๑๕๙๑๖๗ ได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้บริหำรรำชกำร
แผ่นดินมำเกินกว่ำสองปีแล้ว
มาตรา ๑๘๗ สมำชิกวุฒิสภำจำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในห้ำของ
มาตรา ๑๘๗๑๖๑ สมาชิกวุฒสิ ภาจานวนไม่น้อยกว่าสาม
มาตรา ๑๖๑๑๖๙ สมำชิกวุฒิสภำจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน
จำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ มีสิทธิเข้ำชื่อขอเปิด
ในห้าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของวุฒสิ ภา มี สำมของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ มีสิทธิเข้ำชื่อ
อภิปรำยทั่วไปในวุฒิสภำเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ
ขอเปิดอภิปรำยทั่วไปในวุฒิสภำเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
สิทธิเข้าชื่อขอเปิ ดอภิปรายทัวไปในวุ
่
ฒสิ ภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
ชี้แจงปัญหำสำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยไม่มีกำรลง
มติ

๑๕๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
กำรขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำนี้ จะกระทำได้ครั้งเดียว
ในสมัยประชุมหนึ่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

แถลงข้อเท็จจริงหรือชีแ้ จงปั ญหาสาคัญเกีย่ วกับการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยไม่มกี ารลงมติ
การขอเปิ ดอภิปรายทัวไปตามมาตรานี
่
้ จะกระทาได้ครัง้
เดียวในสมัยประชุมหนึ่ง
มาตรา ๑๖๒ วรรคสอง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมี
อิสระจากมติพรรคการเมืองในการตัง้ กระทูถ้ าม การอภิปราย และ
การลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
มาตรา ๑๘๔ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเรื่องใดที่เป็นปัญหำ
มาตรา ๑๘๔๑๕๗ การบริหารราชการแผ่นดินเรื่องใดทีเ่ ป็ น
สำคัญที่อยู่ในควำมสนใจของประชำชน เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ ปั ญหาสาคัญทีอ่ ยู่ในความสนใจของประชาชน เป็ นเรื่องทีก่ ระทบถึง
ของประเทศชำติหรือประชำชน หรือที่เป็นเรื่องเร่งด่วน สมำชิกสภำ
ประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน หรือทีเ่ ป็ นเรื่องเร่งด่วน
ผู้แทนรำษฎรอำจแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอาจแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อประธาน
ก่อนเริ่มประชุมในวันนั้นว่ำจะถำมนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
สภาผูแ้ ทนราษฎรก่อนเริม่ ประชุมในวันนัน้ ว่าจะถามนายกรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเรื่องนั้นโดยไม่ต้องระบุคำถำม
และให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรบรรจุเรื่องดังกล่ำวไว้ในวำระกำรประชุม หรือรัฐมนตรีผรู้ บั ผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องนัน้ โดย
ไม่ตอ้ งระบุคาถาม และให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรบรรจุเรื่อง
วันนั้น
กำรถำมและกำรตอบกระทูต้ ำมวรรคหนึ่งให้กระทำได้สัปดำห์ ดังกล่าวไว้ในวาระการประชุมวันนัน้
การถามและการตอบกระทูต้ ามวรรคหนึ่งให้กระทาได้
ละหนึ่งครั้ง และให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นั้นตั้งกระทู้ถำมด้วย
สัปดาห์ละหนึ่งครัง้ และให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั ้ ตัง้ กระทู้
วำจำเรื่องกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินนั้นได้เรื่องละไม่เกินสำมครั้ง
ทั้งนี้ ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร
ถามด้วยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนัน้ ได้เรื่องละไม่เกิน
สามครัง้ ทัง้ นี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
หมวด ๗
หมวด ๗๙
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๐๑ พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
มาตรา ๒๐๑๑๗๑ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ นายก
และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสำมสิบห้ำคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้ำที่ รัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอ่นื อีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
หรือชี้แจงปัญหำสำคัญเกีย่ วกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยไม่มี
กำรลงมติ
กำรขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำนี้ จะกระทำได้ครั้งเดียว
ในสมัยประชุมหนึ่ง
มาตรา ๑๖๒ วรรคสอง๑๗๐ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมี
อิสระจำกมติพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองในกำรตั้งกระทู้ถำม
กำรอภิปรำย และกำรลงมติในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
ตัดออกทั้งมำตรำ

หมวด ๙๔
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗๑ พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรีคน
หนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสำมสิบห้ำคน ประกอบเป็นคณะ
รัฐมนตรี มีหน้ำที่บริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมหลักควำมรับผิดชอบ

๑๕๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
นำยกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือผู้
เคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแต่พ้นจำกสมำชิกภำพตำมมำตรำ
๑๑๘ (๗) ในอำยุของสภำผู้แทนรำษฎรชุดเดียวกัน
ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรม
รำชโองกำรแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

เป็ นคณะรัฐมนตรี มีหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดินตามหลักความ
รับผิดชอบร่วมกัน
นายกรัฐมนตรีตอ้ งแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือผู้เคยเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแต่พ้นจากสมาชิกภาพซึง่
ได้รบั แต่งตัง้ ตามมาตรา ๑๑๘ (๗) ในอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎร
ชุดเดียวกัน๑๗๒
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปี
มิได้
มาตรา ๒๐๒ ให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
มาตรา ๒๐๒๑๗๒ ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาให้ความ
บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภำยใน
เห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รบั แต่งตัง้ เป็ นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จ
สำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำเป็นครั้งแรกตำม
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเรียกประชุมรัฐสภาเป็ นครัง้ แรก
มำตรำ ๑๕๙
ตามมาตรา ๑๕๙๑๒๗
กำรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี
การเสนอชื่อบุคคลซึง่ สมควรได้รบั แต่งตัง้ เป็ นนายก
ตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ
รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่น้อย
ของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มอี ยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรรับรอง
มติของสภำผู้แทนรำษฎรที่เห็นชอบด้วยในกำรแต่งตั้งบุคคลใด กว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทน
ให้เป็นนำยกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน ราษฎรรับรอง
มติของสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ ห็นชอบด้วยในการแต่งตัง้
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ ีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร กำรลงมติในกรณีเช่น
บุคคลใดให้เป็ นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึ่ง
ว่ำนี้ให้กระทำโดยกำรลงคะแนนโดยเปิดเผย
ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร การ
ลงมติในกรณีเช่นว่านี้ให้กระทาโดยการลงคะแนนโดยเปิ ดเผย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ร่วมกัน ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับ
แต่งตั้งตามมาตรา ๑๗๒
ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรม
รำชโองกำรแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรี
นำยกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่ำสองวำระมิได้

มาตรา ๑๗๒ ให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำเป็นครั้งแรกตำม
มำตรำ ๑๒๗๑๓๖
กำรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี
ตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ
ของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มอี ยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรรับรอง
มติของสภำผู้แทนรำษฎรที่เห็นชอบด้วยในกำรแต่งตั้งบุคคล
ใดให้เป็นนำยกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร แต่ในกรณีที่
บุคคลดังกล่ำวมิได้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำ
ผู้แทนรำษฎร กำรลงมติในกรณีเช่นว่ำนี้ให้กระทำโดยกำรลงคะแนน
โดยเปิดเผย

๑๕๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๐๓ ในกรณีที่พ้นกำหนดสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำร
เรียกประชุมรัฐสภำเพื่อให้สมำชิกได้มำประชุมเป็นครั้งแรกแล้ว ไม่
ปรำกฏว่ำมีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็น
นำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๒๐๒ วรรคสำม ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
พ้นกำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรนำควำมขึ้นกรำบ
บังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง
สูงสุดเป็นนำยกรัฐมนตรี

มาตรา ๒๐๓๑๗๓ ในกรณีทพ่ี น้ กาหนดสามสิบวันนับแต่
วันทีม่ กี ารเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้มา
ประชุมเป็ นครัง้ แรกแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รบั คะแนนเสียง
เห็นชอบให้ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๐๒๑๗๒
วรรคสาม ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรนาความขึน้ กราบบังคมทูลภายในสิบห้า
วันนับแต่วนั ทีพ่ น้ กาหนดเวลาดังกล่าวเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ
แต่งตัง้ บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดเป็ นนายกรัฐมนตรี

ไม่มีกำรแก้ไข

มาตรา ๒๐๖ รัฐมนตรีต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี ักษณะ
ต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์
(๓) สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
(๔) ไม่มลี ักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔)
(๖) (๗) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไม่เคยต้องคำพิพำกษำให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้
พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในควำมผิดอันได้
กระทำโดยประมำท

มาตรา ๒๐๖๑๗๔ รัฐมนตรีตอ้ งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๙๑๐๒ (๑) (๒) (๓)
(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดย
ได้พน้ โทษมายังไม่ถงึ ห้าปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้ เว้นแต่ในความผิดอัน
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๗๔ ก่อนทีน่ ำยกรัฐมนตรีจะนำชื่อรัฐมนตรีกรำบ
บังคมทูลเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้ง นำยกรัฐมนตรีจะต้องนำชื่อ
ผู้ซึ่งจะเป็นรัฐมนตรีส่งให้ประธำนวุฒิสภำ แล้วให้ประธำนวุฒิสภำจัด
ให้มีกำรประชุมวุฒิสภำเพื่อดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓๐ วรรคสอง
ต่อไป
มาตรา ๑๗๔๑๗๕ รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์
(๓) สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
(๔) ไม่มลี ักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๐๒๑๑๑ (๑) (๒) (๓)
(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑๑๐) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖)
(๕) ไม่เคยต้องคำพิพำกษำให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำ
ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำท หรือ
ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท
(๖) ไม่ได้แสดงสำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ย้อนหลัง
เป็นเวลำสำมปีต่อประธำนวุฒสิ ภำ ปกปิด หรือแสดงหลักฐำน

๑๕๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๖) ไม่เป็นสมำชิกวุฒิสภำ หรือเคยเป็นสมำชิกวุฒิสภำซึ่ง
สมำชิกภำพสิ้นสุดลงมำแล้วยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นรัฐมนตรี เว้นแต่สมำชิกภำพสิน้ สุดลงตำมมำตรำ ๑๓๓ (๑)

มาตรา ๒๐๕ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ รัฐมนตรีต้องถวำยสัตย์
ปฏิญำณต่อพระมหำกษัตริยด์ ้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้
“ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอถวำยสัตย์ปฏิญำณว่ำ
ข้ำพระพุทธเจ้ำจะจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชำชน ทั้งจะ
รักษำไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุก
ประกำร”
มาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินต้อง
แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำโดยไม่มีกำรลงมติควำมไว้วำงใจ ทั้งนี้ ภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันเข้ำรับหน้ำที่
ก่อนแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำตำมวรรคหนึ่ง หำกมีกรณีที่สำคัญ
และจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะกระทบต่อประโยชน์
สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ำรับหน้ำที่จะดำเนินกำรไปพลำง
ก่อนเพียงเท่ำที่จำเป็นก็ได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๖) ไม่เป็ นสมาชิกวุฒสิ ภา หรือเคยเป็ นสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ ดังกล่ำวอันเป็นเท็จ เว้นแต่เป็นผู้ซงึ่ ไม่มีรำยได้ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ให้ต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษี
สมาชิกภาพสิน้ สุดลงมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งสองปี นบั ถึงวันทีไ่ ด้รบั
(๖๗) ไม่เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือ
แต่งตัง้ เป็ นรัฐมนตรี เว้นแต่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓
เคยเป็นสมำชิกวุฒิสภำซึ่งสมำชิกภำพสิ้นสุดลงมำแล้วยังไม่เกินสองปี
(๑)
นับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือสมำชิกวุฒิสภำในขณะเดียวกันมิได้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีให้พ้นจำกตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในวันที่มี
พระบรมรำชโองกำรแต่งตั้ง
มาตรา ๑๗๕๑๗๖ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ รัฐมนตรีต้องถวำยสัตย์
มาตรา ๒๐๕๑๗๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีตอ้ งถวาย
ปฏิญำณต่อพระมหำกษัตริยด์ ้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้
สัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริยด์ ว้ ยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอถวำยสัตย์ปฏิญำณว่ำ
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผูป้ ฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบตั หิ น้าที่ ข้ำพระพุทธเจ้ำจะจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทัง้
ประเทศและประชำชน ทั้งจะรักษำไว้และปฏิบัตติ ำมซึ่งรัฐธรรมนูญ
จะรักษาไว้และปฏิบตั ติ ามซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก แห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร”
ประการ”
พระมหำกษัตริย์จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ถวำยสัตย์
ปฏิญำณตำมวรรคหนึ่งต่อพระรัชทำยำทหรือผู้แทนพระองค์ก็ได้
มาตรา ๒๑๑๑๗๖ คณะรัฐมนตรีทจ่ี ะเข้าบริหารราชการ
มาตรา ๑๗๖๑๗๗ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ำบริหำรรำชกำร
แผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชีแ้ จงการดาเนินการตาม แผ่นดินต้องแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำและต้องชี้แจงการต่อรัฐสภำให้
ชัดเจนว่ำจะดำเนินกำรในเรื่องใด ในระยะเวลำใด เพื่อบริหำร
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไม่มกี ารลงมติ
ความไว้วางใจ ทัง้ นี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั เข้ารับหน้าที่ และ รำชกำรแผ่นดินให้เป็นไปตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐตามมาตรา
๗๕ โดยไม่มีกำรลงมติควำมไว้วำงใจ ทั้งนี้ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่
เมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วต้องจัดทาแผนการบริหาร
วันเข้ำรับหน้ำที่ และเมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วต้องจัดทา

๑๖๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ราชการแผ่นดิน เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบตั ริ าชการแต่ละปี
ตามมาตรา ๗๖
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีท่ี
สาคัญและจาเป็ นเร่งด่วนซึง่ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีทเ่ี ข้ารับหน้าทีจ่ ะ
ดาเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าทีจ่ าเป็ นก็ได้
มาตรา ๒๑๐ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้ำประชุมและแถลง
มาตรา ๒๑๐๑๗๗ รัฐมนตรีย่อมมีสทิ ธิเข้าประชุมและ
ข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมสภำ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนน ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำมีมติให้เข้ำประชุมใน ออกเสียงลงคะแนน และในกรณีทส่ี ภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภามีมติ
เรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้ำร่วมประชุม
ให้เข้าประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีตอ้ งเข้าร่วมประชุม และให้นา
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๕๗ และมำตรำ ๑๕๘ ให้
เอกสิทธิที์ บ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๓๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
นำมำใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ถ้ารัฐมนตรีผใู้ ดเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในขณะเดียวกันด้วย ห้ามมิให้รฐั มนตรีผู้
นัน้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดารงตาแหน่ง การ
ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือการมีสว่ นได้เสียในเรื่องนัน้
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ ให้
นามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๒ ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รัฐมนตรีต้อง
มาตรา ๒๑๒๑๗๘ ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรี
ดำเนินกำรตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมำย และนโยบำยทีไ่ ด้ ต้องดาเนินการตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
แถลงไว้ตำมมำตรำ ๒๑๑ และต้องรับผิดชอบต่อสภำผู้แทนรำษฎรใน นโยบายทีไ่ ด้แถลงไว้ตามมาตรา ๒๑๑๑๗๖ และต้องรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภำในนโยบำย
สภาผูแ้ ทนราษฎรในหน้าทีข่ องตน รวมทัง้ ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อ
ทั่วไปของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภาในนโยบายทัวไปของคณะรั
่
ฐมนตรี

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
ราชการแต่ละปีตามมาตรา ๗๖
ก่อนแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำตำมวรรคหนึ่ง หำกมีกรณีที่
สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ำรับหน้ำที่จะ
ดำเนินกำรไปพลำงก่อนเพียงเท่ำที่จำเป็นก็ได้
มาตรา ๑๗๗๑๗๘ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ
ต้องให้ควำมสำคัญกับกำรเข้ำร่วมประชุมสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ
และรัฐสภำ และย่อมมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในที่
ประชุมสภำ และในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เข้า
ประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุม และให้นำเอกสิทธิ์ที่
บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๓๐๑๓๙ มำใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถ้ารัฐมนตรีผใู้ ดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันด้วย ห้ามมิให้รัฐมนตรี
ผู้นั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดารงตาแหน่ง การ
ปฏิบัติหน้าที่หรือการมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๗๘๑๗๙ ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รัฐมนตรี
ต้องดำเนินกำรตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมำย และ
นโยบำยที่ได้แถลงไว้ตามมาตรา ๑๗๖ ตลอดจนยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่ง
รวมถึงนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ทีร่ ัฐสภำให้ควำมเห็นชอบแล้ว และต้องรับผิดชอบต่อ
สภำผู้แทนรำษฎรในหน้ำที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อ
รัฐสภำในนโยบำยทั่วไปของคณะรัฐมนตรี

๑๖๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๑๓ ในกรณีที่มีปัญหำสำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังควำมคิดเห็นของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิก วุฒิสภำ นำยกรัฐมนตรีจะแจ้ง
ไปยังประธำนรัฐสภำขอให้มีกำรเปิดอภิปรำยทั่วไปในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภำก็ได้ ในกรณีเช่นว่ำนี้ รัฐสภำจะลงมติในปัญหำที่อภิปรำย
มิได้

มาตรา ๒๑๓๑๗๙ ในกรณีทม่ี ปี ั ญหาสาคัญเกีย่ วกับการ
บริหารราชการแผ่นดินทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟั งความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้ง
ไปยังประธานรัฐสภาขอให้มกี ารเปิ ดอภิปรายทัวไปในที
่
ป่ ระชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปั ญหาทีอ่ ภิปราย
มิได้

มาตรา ๑๗๙๑๘๐ ในกรณีทมี่ ีปญ
ั หำสำคัญเกีย่ วกับกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังควำมคิดเห็น
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ นำยกรัฐมนตรี
จะแจ้งไปยังประธำนรัฐสภำขอให้มีกำรเปิดอภิปรำยทั่วไปใน
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำก็ได้ ในกรณีเช่นว่ำนี้ รัฐสภำจะลงมติใน
ปัญหำทีอ่ ภิปรำยมิได้
มาตรา ๑๘๑ นำยกรัฐมนตรีอำจเสนอขอควำมไว้วำงใจใน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินจำกสภำผู้แทนรำษฎรได้ เมื่อประธำน
สภำผู้แทนรำษฎรได้รับเรื่องแล้วให้จัดให้มีกำรประชุมสภำผู้แทน
รำษฎรเพื่อพิจำรณำลงมติภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่นำยกรัฐมนตรียนื่
เรื่องดังกล่ำว แต่นำยกรัฐมนตรีจะเสนอขอควำมไว้วำงใจตำมมำตรำ
นี้เมื่อมีกำรเข้ำชื่อกันเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๑๖๖ แล้วมิได้
ในกรณีที่นำยกรัฐมนตรีได้เสนอขอควำมไว้วำงใจตำมมำตรำนี้
แล้ว สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจะยื่นญัตติเสนอขอเปิดอภิปรำยทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๑๖๖ ในระหว่ำงนั้น
มิได้
ในกรณีที่มติไว้วำงใจมีคะแนนเสียงน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร นำยก
รัฐมนตรีจะกรำบบังคมทูลให้พระมหำกษัตริย์ทรงยุบสภำผู้แทน
รำษฎรตำมมำตรำ ๑๑๘ ก็ได้
ในกรณีที่มติไว้วำงใจมีคะแนนเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ ีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรจะเข้ำชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๑๖๖ ในสมัยประชุมนั้นอีกมิได้

๑๖๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๒๑๕ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ควำมเป็นรัฐมนตรีของนำยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตำมมำตรำ
๒๑๖

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๑๕๑๘๐ รัฐมนตรีทงั ้ คณะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ความเป็ นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสน้ิ สุดลงตาม
มาตรา ๒๑๖๑๘๒

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๑๘๒ ในกรณีที่นำยกรัฐมนตรีแถลงต่อสภำผู้แทน
รำษฎรว่ำกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติใด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่ำงพระรำชบัญญัติใด เป็นกำรแสดงถึงควำมไว้วำงใจในกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรี ถ้ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมิได้
เข้ำชื่อร่วมกันเพื่อขอยื่นญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีภำยในสีส่ บิ แปดชั่วโมงนับแต่วันที่มีกำรแถลง
เพื่อเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำผู้แทน
รำษฎร ให้ถือว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำง
พระรำชบัญญัตินั้น ผ่ำนกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบของสภำ
ผู้แทนรำษฎร
หำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเข้ำชื่อร่วมกันเพื่อขอยื่นญัตติขอ
เปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีภำยในสี่สิบ
แปดชั่วโมงนับแต่วันที่มีกำรแถลงเพื่อเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น
ตำมวรรคหนึ่ง ให้รอกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น และให้
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจัดให้มกี ำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรเพื่อ
พิจำรณำญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจนำยก
รัฐมนตรี และให้นำควำมในมำตรำ ๑๖๖ มำใช้บังคับโดยอนุโลม
แต่ในกรณีที่มติไม่ไว้วำงใจมีคะแนนเสียงไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ให้ถือว่ำร่ำงพระรำช
บัญญัตินั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น ผ่ำนกำร
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบของสภำผู้แทนรำษฎร
กำรดำเนินกำรตำมมำตรำนี้ ให้กระทำได้ครั้งเดียวในสมัย
ประชุมหนึ่ง
มาตรา ๑๘๐๑๘๓ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ควำมเป็นรัฐมนตรีของนำยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตำมมำตรำ
๑๘๒๑๘๕

๑๖๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๒) อำยุสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลงหรือมีกำรยุบสภำ
ผู้แทนรำษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลำออก
คณะรัฐมนตรีที่พ้นจำกตำแหน่ง ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ แต่ในกรณี
พ้นจำกตำแหน่งตำม (๒) จะใช้อำนำจแต่งตั้งหรือย้ำยข้ำรำชกำรซึ่งมี
ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ หรือพนักงำนของหน่วยงำนของรัฐหรือ
รัฐวิสำหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่ำวพ้นจำกตำแหน่ง มิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
มิให้นำบทบัญญัติมำตรำ ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง และมำตรำ
๒๐๔ มำใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีที่พ้นจำกตำแหน่งและอยู่ในระหว่ำง
ที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคสอง
ในกรณีที่ควำมเป็นรัฐมนตรีของนำยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตำม
มำตรำ ๒๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) หรือ (๘) ให้ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๐๒
และมำตรำ ๒๐๓ โดยอนุโลม

(๒) อายุสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลงหรือมีการยุบสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่ง ต้องอยู่ในตาแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
แต่ในกรณีพ้นจากตาแหน่งตาม (๒) จะใช้อานาจแต่งตั้งหรือย้าย
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจาก
ตาแหน่ง มิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง และ
มาตรา ๒๐๔ มาใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งและ
อยู่ในระหว่างที่ปฏิบัตหิ น้าที่ตามวรรคสอง
ในกรณีทค่ี วามเป็ นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสน้ิ สุดลง
ตามมาตรา ๒๑๖๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖๕) (๗) หรือ (๘) ให้
ดาเนินการตามมาตรา ๒๐๒๑๗๒ และมาตรา ๒๐๓๑๗๓ โดย
อนุโลม
มาตรา ๑๘๑ คณะรัฐมนตรีทพ่ี น้ จากตาแหน่ง ต้องอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีทต่ี งั ้ ขึน้ ใหม่
จะเข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพน้ จากตาแหน่งตามมาตรา ๑๘๐ (๒)
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เท่าทีจ่ าเป็ น ภายใต้
เงื่อนไขทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้

(๒) อำยุสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภำ
ผู้แทนรำษฎรถูกยุบ
(๓) คณะรัฐมนตรีลำออก
ในกรณีที่ควำมเป็นรัฐมนตรีของนำยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตำม
มำตรำ ๑๘๒๑๘๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ให้ดำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๑๗๒ และมำตรำ ๑๗๓ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๘๑๑๘๔ คณะรัฐมนตรีทพี่ ้นจำกตำแหน่งต้องอยู่
ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำทีต่ ่อไปจนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่
จะเข้ำรับหน้ำที่ แต่ในถ้ำเป็นกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรีต้องพ้นจำก
ตำแหน่งทั้งคณะตำมมำตรำ ๑๘๐๑๘๓ (๒) ให้ปลัดกระทรวงของ
แต่ละกระทรวงรักษำรำชกำรแทนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงนั้น และ
ให้ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงทีร่ ักษำรำชกำรแทนรัฐมนตรี ร่วมกัน
ปฏิบัติหน้ำที่คณะรัฐมนตรีและจนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึน้ ใหม่จะ

๑๖๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
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(๑) ไม่กระทาการอันเป็ นการใช้อานาจแต่งตัง้ หรือโยกย้าย
ข้าราชการซึง่ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการทีร่ ฐั ถือหุน้ ใหญ่ หรือให้
บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือพ้นจากตาแหน่ง หรือ
ให้ผอู้ ่นื มาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ก่อน
(๒)ไม่กระทาการอันมีผลเป็ นการอนุมตั ใิ ห้ใช้จ่าย
งบประมาณสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น เว้นแต่จะได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ ก่อน
(๓) ไม่กระทาการอันมีผลเป็ นการอนุมตั งิ านหรือโครงการ
หรือมีผลเป็ นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป
(๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทา
การใดซึง่ จะมีผลต่อการเลือกตัง้ และไม่กระทาการอันเป็ นการฝ่ า
ฝืนข้อห้ามตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ กาหนด

เข้ำรับหน้ำที่ โดยให้ปฏิบัตหิ น้ำทีไ่ ด้เท่ำที่จำเป็นและภำยใต้เงื่อนไข
ที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ควำมร่วมมือและปฏิบัตติ ำมคำร้องขอของคณะ
กรรมกำรกำรเลือกตั้งเพื่อให้กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
สุจริต และเที่ยงธรรม
(๑๒) ไม่กระทำกำรอันเป็นกำรใช้อำนำจแต่งตั้งหรือย้ำย
ข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ หรือพนักงำนของ
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือกิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้
บุคคลดังกล่ำวพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือพ้นจำกตำแหน่ง หรือให้
ผู้อื่นมำปฏิบตั ิหน้ำที่แทน รวมทั้งกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก่อน
(๒๓) ไม่กระทำกำรอันมีผลเป็นกำรอนุมัติให้ใช้จ่ำยงบประมำณ
สำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เว้นแต่จะได้รบั ควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก่อน
(๓๔) ไม่กระทำกำรอันมีผลเป็นกำรอนุมัติงำนหรือโครงกำร
หรือมีผลเป็นกำรสร้ำงควำมผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป
(๔๕) ไม่ใช้หรือยอมให้ใช้ทรัพยำกรของรัฐหรือบุคลำกรของ
รัฐเพื่อกระทำกำรใดซึ่งจะมีผลต่อกำรเลือกตั้ง และไม่กระทำกำรอัน
เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
กำหนด
ให้ปลัดกระทรวงทีร่ ักษำรำชกำรแทนรัฐมนตรี เลือก
ปลัดกระทรวงที่รักษำรำชกำรแทนรัฐมนตรีคนหนึ่งเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่
นำยกรัฐมนตรี และเลือกปลัดกระทรวงที่รักษำรำชกำรแทน
รัฐมนตรีอีกจำนวนสองคนเพื่อปฏิบัติหน้ำที่รองนำยกรัฐมนตรี

๑๖๕
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มาตรา ๒๑๖ ควำมเป็นรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงเฉพำะตัว เมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๐๖
(๔) ต้องคำพิพำกษำให้จำคุก
(๕) สภำผู้แทนรำษฎรมีมติไม่ไว้วำงใจตำมมำตรำ ๑๘๕ หรือ
มำตรำ ๑๘๖
(๖) กระทำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๐๘ หรือมำตรำ
๒๐๙
(๗) มีพระบรมรำชโองกำรตำมมำตรำ ๒๑๗
(๘) วุฒิสภำมีมติตำมมำตรำ ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจำก
ตำแหน่ง
ให้นำบทบัญญัตมิ ำตรำ ๙๖ และมำตรำ ๙๗ มำใช้บังคับกับ
กำรสิ้นสุดของควำมเป็นรัฐมนตรีตำม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ให้กำรรักษำรำชกำรแทนของปลัดกระทรวงตำมมำตรำนี้
สิ้นสุดลงเมื่อพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว
มาตรา ๑๘๒๑๘๕ ควำมเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพำะตัว เมื่อ
มาตรา ๒๑๖๑๘๒ ความเป็ นรัฐมนตรีสน้ิ สุดลงเฉพาะตัว
(๑) ตำย
เมื่อ
(๒) ลำออก
(๑) ตาย
(๓) ต้องคำพิพำกษำให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
(๒) ลาออก
กำรรอกำรลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีกำรรอ
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๖ กำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำท ควำมผิดลหุโทษ
(๔๓) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนนั ้ จะยังไม่ถงึ ทีส่ ดุ
หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท
หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็ นกรณีทค่ี ดียงั ไม่ถงึ ทีส่ ดุ หรือมี
(๔) สภำผู้แทนรำษฎรมีมติไม่ไว้วำงใจตำมมำตรำ ๑๕๘๑๖๖
การรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิด หรือมำตรำ ๑๕๙๑๖๗
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิน่ ประมาท
(๕) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๗๔
(๕๔) สภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา ๑๘๕ ๑๗๕
(๖) มีพระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำกควำมเป็นรัฐมนตรีตำม
๑๕๘ หรือมาตรา ๑๘๖๑๕๙
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗๔ มำตรำ ๑๘๓๑๘๖
(๗) กระทำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๖๗๒๔๙ มำตรำ
(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๘ หรือมาตรา
๒๖๘๒๕๐ หรือมำตรำ ๒๖๙๒๕๑
๒๐๙
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถูกถอดถอนออกจำก
(๗๖) มีพระบรมราชโองการให้พน้ จากความเป็ นรัฐมนตรี
ตำแหน่งตำมมำตรำ ๒๕๓
ตามมาตรา ๒๑๗๑๘๓
นอกจากเหตุที่ทาให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
(๗) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุด
หรือมาตรา ๒๖๙
ลงเมื่อครบกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ด้วย
(๘) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ให้ถอดถอนออก
ให้นำบทบัญญัตมิ ำตรำ ๙๑๙๙ และมำตรำ ๙๒๑๐๑ มำใช้
จากตาแหน่ง
บังคับกับกำรสิ้นสุดของควำมเป็นรัฐมนตรีตำม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗)

๑๖๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๒๑๗ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจใน
กำรให้รัฐมนตรีพ้นจำกควำมเป็นรัฐมนตรีตำมที่นำยกรัฐมนตรีถวำย
คำแนะนำ
มาตรา ๒๑๘ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำม
ปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสำธำรณะ พระมหำกษัตริย์จะ
ทรงตรำพระรำชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระรำชบัญญัติก็ได้
กำรตรำพระรำชกำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพำะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจำเป็นรีบด่วนอันมิอำจ
จะหลีกเลี่ยงได้
ในกำรประชุมรัฐสภำครำวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระรำช
กำหนดนั้นต่อรัฐสภำเพื่อพิจำรณำโดยไม่ชักช้ำ ถ้ำอยู่นอกสมัยประชุม
และกำรรอกำรเปิดสมัยประชุมสำมัญจะเป็นกำรชักช้ำ คณะรัฐมนตรีต้อง
ดำเนินกำรให้มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติพระรำชกำหนดโดยเร็ว ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรไม่อนุมัติ หรือ
สภำผู้แทนรำษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภำไม่อนุมัติและสภำผู้แทนรำษฎรยืนยัน
กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมด
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นอกจากเหตุทท่ี าให้ความเป็ นรัฐมนตรีสน้ิ สุดลงเฉพาะตัว
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็ นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสน้ิ สุดลง
เมื่อครบกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ด้วย
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๙๖๙๑ และมาตรา ๙๗๙๒ มาใช้
บังคับกับการสิน้ สุดของความเป็ นรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔๕) หรือ
(๖๗) หรือวรรคสอง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็ นผูส้ ง่ เรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ดว้ ย
มาตรา ๒๑๗๑๘๓ พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซง่ึ พระราช
อานาจในการให้รฐั มนตรีพน้ จากความเป็ นรัฐมนตรีตามทีน่ ายก
รัฐมนตรีถวายคาแนะนา
มาตรา ๒๑๘๑๘๔ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษา
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมันคง
่
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้ องปั ดภัยพิบตั สิ าธารณะ
พระมหากษัตริยจ์ ะทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บงั คับดังเช่น
พระราชบัญญัตกิ ไ็ ด้
การตราพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้เฉพาะ
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็ นกรณีฉุกเฉินทีม่ คี วามจาเป็ นรีบด่วน
อันมิอาจจะหลีกเลีย่ งได้
ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอ
พระราชกาหนดนัน้ ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชกั ช้า ถ้าอยู่นอก
สมัยประชุมและการรอการเปิ ดสมัยประชุมสามัญจะเป็ นการชักช้า
คณะรัฐมนตรีตอ้ งดาเนินการให้มกี ารเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
เพื่อพิจารณาอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั พิ ระราชกาหนดโดยเร็ว ถ้าสภา

หรือวรรคสอง โดยให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย

มาตรา ๑๘๓๑๘๖ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจ
ในกำรให้รัฐมนตรีพ้นจำกควำมเป็นรัฐมนตรีตำมที่นำยกรัฐมนตรี
ถวำยคำแนะนำ
มาตรา ๑๘๔๑๘๗ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำ
ควำมปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคง
ในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัตสิ ำธำรณะ
พระมหำกษัตริย์จะทรงตรำพระรำชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่น
พระรำชบัญญัติกไ็ ด้
กำรตรำพระรำชกำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพำะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจำเป็นรีบด่วนอันมิ
อำจจะหลีกเลี่ยงได้
ในกำรประชุมรัฐสภำครำวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอ
พระรำชกำหนดนั้นต่อรัฐสภำเพื่อพิจำรณำโดยไม่ชักช้ำ ถ้ำอยู่นอก
สมัยประชุมและกำรรอกำรเปิดสมัยประชุมสำมัญจะเป็นกำรชักช้ำ
คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินกำรให้มกี ำรเรียกประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ
เพื่อพิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนุมตั ิพระรำชกำหนดโดยเร็ว ถ้ำสภำ
ผู้แทนรำษฎรไม่อนุมัติ หรือสภำผูแ้ ทนรำษฎรอนุมตั ิแต่วุฒิสภำไม่
อนุมัติและสภำผู้แทนรำษฎรยืนยันกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่

๑๖๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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เท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ให้พระรำชกำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนกิจกำรที่ได้เป็นไปในระหว่ำงที่ใช้พระรำชกำหนดนั้น
หำกพระรำชกำหนดตำมวรรคหนึ่งมีผลเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยใด และพระรำชกำหนดนั้นต้องตกไปตำม
วรรคสำม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่มีอยู่ก่อนกำรแก้ไขเพิม่ เติมหรือ
ยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วนั ที่กำรไม่อนุมตั ิพระรำชกำหนดนั้นมีผล
ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำอนุมัติพระรำชกำหนดนั้น หรือ
ถ้ำวุฒิสภำไม่อนุมัติและสภำผู้แทนรำษฎรยืนยันกำรอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำ
ผู้แทนรำษฎร ให้พระรำชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระรำชบัญญัติ
ต่อไป
กำรอนุมตั ิหรือไม่อนุมัติพระรำชกำหนด ให้นำยกรัฐมนตรีประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ในกรณีไม่อนุมตั ิ ให้มผี ลตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ
กำรพิจำรณำพระรำชกำหนดของสภำผู้แทนรำษฎรและของ
วุฒิสภำในกรณียืนยันกำรอนุมัติพระรำชกำหนด จะต้องกระทำในโอกำส
แรกที่มีกำรประชุมสภำนั้น ๆ

ผูแ้ ทนราษฎรไม่อนุมตั ิ หรือสภาผูแ้ ทนราษฎรอนุมตั แิ ต่วุฒสิ ภาไม่
อนุมตั แิ ละสภาผูแ้ ทนราษฎรยืนยันการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่
มากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของสภาผูแ้ ทน
ราษฎร ให้พระราชกาหนดนัน้ ตกไป แต่ทงั ้ นี้ไม่กระทบกระเทือน
กิจการทีไ่ ด้เป็ นไปในระหว่างทีใ่ ช้พระราชกาหนดนัน้
หากพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติม
หรือยกเลิกบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใด และพระราชกาหนดนัน้ ต้องตก
ไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีม่ อี ยู่กอ่ นการแก้ไข
เพิม่ เติมหรือยกเลิก มีผลใช้บงั คับต่อไปนับแต่วนั ทีก่ ารไม่อนุมตั ิ
พระราชกาหนดนัน้ มีผล
ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาอนุมตั พิ ระราชกาหนด
นัน้ หรือถ้าวุฒสิ ภาไม่อนุมตั แิ ละสภาผูแ้ ทนราษฎรยืนยันการ
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้พระราชกาหนดนัน้ มีผลใช้
บังคับเป็ นพระราชบัญญัตติ ่อไป
การอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั พิ ระราชกาหนด ให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ในกรณีไม่อนุมตั ิ ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกาหนดของสภาผูแ้ ทนราษฎรและของ
วุฒสิ ภาในกรณียนื ยันการอนุมตั พิ ระราชกาหนด จะต้องกระทาใน
โอกาสแรกทีม่ กี ารประชุมสภานัน้ ๆ
มาตรา ๒๑๙๑๘๕ ก่อนทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาจะ
ได้อนุมตั พิ ระราชกาหนดใดตามมาตรา ๒๑๘๑๘๔ วรรคสาม
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง

มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทน
รำษฎร ให้พระรำชกำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน
กิจกำรที่ได้เป็นไปในระหว่ำงที่ใช้พระรำชกำหนดนั้น
หำกพระรำชกำหนดตำมวรรคหนึง่ มีผลเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมำยใด และพระรำชกำหนดนั้นต้อง
ตกไปตำมวรรคสำม ให้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยที่มีอยู่ก่อนกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่กำรไม่อนุมัติ
พระรำชกำหนดนั้นมีผล
ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำอนุมัติพระรำชกำหนดนั้น
หรือถ้ำวุฒิสภำไม่อนุมตั ิและสภำผูแ้ ทนรำษฎรยืนยันกำรอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำทีม่ ีอยู่ของ
สภำผู้แทนรำษฎร ให้พระรำชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระรำช
บัญญัตติ ่อไป
กำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระรำชกำหนด ให้นำยกรัฐมนตรี
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ในกรณีทไี่ ม่อนุมัติ ให้มผี ลตั้งแต่วันถัด
จำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
กำรพิจำรณำพระรำชกำหนดของสภำผู้แทนรำษฎรและของ
วุฒิสภำในกรณียืนยันกำรอนุมัติพระรำชกำหนด จะต้องกระทำใน
โอกำสแรกที่มีกำรประชุมสภำนั้น ๆ

มาตรา ๒๑๙ ก่อนที่สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒสิ ภำจะได้
อนุมัติพระรำชกำหนดใดตำมมำตรำ ๒๑๘ วรรคสำม สมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของ

มาตรา ๑๘๕๑๘๘ ก่อนที่สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำจะได้
อนุมัติพระรำชกำหนดใดตำมมำตรำ ๑๘๔๑๘๗ วรรคสำม สมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒสิ ภำจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ

๑๖๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

จำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่ละสภำ มีสิทธิเข้ำชื่อเสนอ
ควำมเห็นต่อประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิกว่ำพระรำชกำหนดนัน้
ไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๒๑๘ วรรคหนึ่ง และให้ประธำนแห่งสภำทีไ่ ด้รับ
ควำมเห็นดังกล่ำว ส่งควำมเห็นนัน้ ไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
เมื่อศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ให้ศำลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนัน้
ไปยังประธำนแห่งสภำทีส่ ่งควำมเห็นนั้นมำ
เมื่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำได้รับ
ควำมเห็นของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำตำมวรรค
หนึ่งแล้ว ให้รอกำรพิจำรณำพระรำชกำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่ำจะได้รบั
แจ้งคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญตำมวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ำพระรำชกำหนดใดไม่
เป็นไปตำมมำตรำ ๒๑๘ วรรคหนึง่ ให้พระรำชกำหนดนั้นไม่มผี ล
บังคับมำแต่ต้น
คำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญว่ำพระรำชกำหนดใดไม่เป็นไป
ตำมมำตรำ ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม
ของจำนวนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้งหมด

ในห้าของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของแต่ละสภา มีสทิ ธิ
เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็ นสมาชิกว่า
พระราชกาหนดนัน้ ไม่เป็ นไปตามมาตรา ๒๑๘๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวนัน้ ส่ง
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
ความเห็นเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ให้ศาล
รัฐธรรมนูญแจ้งคาวินิจฉัยนัน้ ไปยังประธานแห่งสภาทีส่ ง่ ความเห็น
นัน้ มา
เมื่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาได้รบั
ความเห็นของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชกาหนดนัน้ ไว้ก่อน
จนกว่าจะได้รบั แจ้งคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกาหนดใดไม่
เป็ นไปตามมาตรา ๒๑๘๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พระราช
กาหนดนัน้ ไม่มผี ลบังคับมาแต่ตน้
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกาหนดใดไม่
เป็ นไปตามมาตรา ๒๑๘๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทัง้ หมด
มาตรา ๒๒๐๑๘๖ ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีความ
จาเป็ นต้องมีกฎหมายเกีย่ วด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึง่ จะต้องได้รบั
การพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหา
กษัตริยจ์ ะทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติ
ก็ได้

ของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มอี ยู่ของแต่ละสภำ มีสิทธิเข้ำชื่อ
เสนอควำมเห็นต่อประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิกว่ำพระรำช
กำหนดนั้นไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๑๘๔๑๘๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
และให้ประธำนแห่งสภำนั้นส่งควำมเห็นไปยังศำลรัฐธรรมนูญภำยใน
สำมวันนับแต่วันทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นเพื่อวินิจฉัย เมื่อศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยแล้ว ให้ศำลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธำนแห่ง
สภำที่ส่งควำมเห็นนั้นมำ
เมื่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำได้รับ
ควำมเห็นของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำตำมวรรค
หนึ่งแล้ว ให้รอกำรพิจำรณำพระรำชกำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่ำจะ
ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญตำมวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ำพระรำชกำหนดใดไม่
เป็นไปตำมมำตรำ ๑๘๔๑๘๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พระรำช
กำหนดนั้นไม่มีผลบังคับมำแต่ต้น
คำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญว่ำพระรำชกำหนดใดไม่เป็นไป
ตำมมำตรำ ๑๘๔๑๘๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้งหมด

มาตรา ๒๒๐ ในระหว่ำงสมัยประชุม ถ้ำมีควำมจำเป็นต้องมี
กฎหมำยเกี่ยวด้วยภำษีอำกรหรือเงินตรำซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโดย
ด่วนและลับเพื่อรักษำประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหำกษัตริย์จะทรงตรำ
พระรำชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระรำชบัญญัติก็ได้
พระรำชกำหนดที่ได้ตรำขึ้นตำมวรรคหนึ่ง จะต้องนำเสนอต่อ

มาตรา ๑๘๖๑๘๙ ในระหว่ำงสมัยประชุม ถ้ำมีควำมจำเป็น
ต้องมีกฎหมำยเกี่ยวด้วยภำษีอำกรหรือเงินตรำซึ่งจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำโดยด่วนและลับเพื่อรักษำประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหำ
กษัตริย์จะทรงตรำพระรำชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระรำชบัญญัติ
ก็ได้

๑๖๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

สภำผู้แทนรำษฎรภำยในสำมวันนับแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ และให้นำบทบัญญัติมำตรำ ๒๑๘ มำใช้บังคับโดยอนุโลม

พระราชกาหนดทีไ่ ด้ตราขึน้ ตามวรรคหนึ่ง จะต้องนาเสนอ
ต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๑๘๑๘๔ มา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๑๑๘๗ พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซง่ึ พระราชอานาจ
ในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย

พระรำชกำหนดที่ได้ตรำขึ้นตำมวรรคหนึ่ง จะต้องนำเสนอต่อ
สภำผู้แทนรำษฎรภำยในสำมวันนับแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ และให้นำบทบัญญัติมำตรำ ๑๘๔๑๘๗ มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๒๑๘๘ พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซง่ึ พระราช
อานาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึกตามลักษณะและ
วิธกี ารตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก
ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึก
เฉพาะแห่งเป็ นการรีบด่วน เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายทหารย่อมกระทาได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก
มาตรา ๒๒๓ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจในกำร
มาตรา ๒๒๓๑๘๙ พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซง่ึ พระราช
ประกำศสงครำมเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ
อานาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากของ
มติให้ควำมเห็นชอบของรัฐสภำต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ รัฐสภา
สองในสำมของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
ในระหว่ำงที่อำยุสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลงหรือสภำผู้แทน
กว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของทัง้ สอง
รำษฎรถูกยุบ ให้วุฒสิ ภำทำหน้ำทีร่ ัฐสภำในกำรให้ควำมเห็นชอบตำม
วรรคหนึ่ง และกำรลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ สภา
ในระหว่างทีอ่ ายุสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลงหรือสภาผูแ้ ทน
จำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่
ราษฎรถูกยุบ ให้วุฒสิ ภาทาหน้าทีร่ ฐั สภาในการให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตอ้ งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนสมาชิกวุฒสิ ภาทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่

มาตรา ๑๘๘๑๙๑ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจ
ในกำรประกำศใช้และเลิกใช้กฎอัยกำรศึกตำมลักษณะและวิธีกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก
ในกรณีที่มีควำมจำเป็นต้องประกำศใช้กฎอัยกำรศึกเฉพำะ
แห่งเป็นกำรรีบด่วน เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยทหำรย่อมกระทำได้ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก

มาตรา ๒๒๑ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจในกำร
ตรำพระรำชกฤษฎีกำโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย
มาตรา ๒๒๒ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจใน
กำรประกำศใช้และเลิกใช้กฎอัยกำรศึกตำมลักษณะและวิธีกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก
ในกรณีที่มีควำมจำเป็นต้องประกำศใช้กฎอัยกำรศึกเฉพำะแห่ง
เป็นกำรรีบด่วน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรย่อมกระทำได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กฎอัยกำรศึก

มาตรา ๑๘๗๑๙๐ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจ
ในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย

มาตรา ๑๘๙๑๙๒ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจ
ในกำรประกำศสงครำมเมื่อได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ
มติให้ควำมเห็นชอบของรัฐสภำต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ
ในระหว่ำงที่อำยุสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลงหรือสภำ
ผู้แทนรำษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภำทำหน้ำที่รัฐสภำในกำรให้ควำม
เห็นชอบตำมวรรคหนึ่ง และกำรลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่

๑๗๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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พุทธศักราช ๒๕๔๐
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มาตรา ๒๒๔ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจใน
กำรทำหนังสือสัญญำสันติภำพ สัญญำสงบศึก และสัญญำอื่น กับ
นำนำประเทศหรือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ
หนังสือสัญญำใดมีบทเปลี่ยนแปลงอำณำเขตไทยหรือเขต
อำนำจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระรำชบัญญัติเพื่อให้กำรเป็นไปตำม
สัญญำ ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ

มาตรา ๒๒๔๑๙๐ พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซง่ึ พระราช
อานาจในการทาหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และ
สัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขต
อานาจแห่งรัฐ หรือเขตพืน้ ทีน่ อกอาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัตเิ พื่อให้การเป็ นไป
ตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จหรือ
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การ
ลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อย่างมีนยั สาคัญ ต้องได้รบั
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรื่องดังกล่าว
ก่อนการดาเนินการเพื่อทาหนังสือสัญญากับนานา
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรี
ต้องให้ขอ้ มูลและจัดให้มกี ารรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
และต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภาเกีย่ วกับหนังสือสัญญานัน้ ในการนี้ ให้
คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความ
เห็นชอบด้วย
เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนทีจ่ ะ
แสดงเจตนาให้มผี ลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานัน้ และในกรณีทก่ี ารปฏิบตั ิ
ตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือ
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีตอ้ ง

มาตรา ๑๙๐๑๙๓ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจ
ในกำรทำหนังสือสัญญำสันติภำพ สัญญำสงบศึก และสัญญำอื่นกับ
นำนำประเทศหรือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ
หนังสือสัญญำใดมีบทเปลี่ยนแปลงอำณำเขตไทยหรือเขตพื้นที่
นอกอำณำเขตซึ่งประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนำจตำม
หนังสือสัญญำหรือตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หรือจะต้องออก
พระรำชบัญญัตเิ พื่อให้กำรเป็นไปตำมหนังสือสัญญำ หรือมีผลที่
กระทบต่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่ำง
กว้ำงขวำง หรือมีผลผูกพันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน หรืองบประมำณ
ของประเทศอย่ำงมีนัยสำคัญ ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ ใน
การนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว
หนังสือสัญญำที่กระทบต่อควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่ำงกว้ำงขวำงหรือมีผลผูกพันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน
หรืองบประมำณของประเทศอย่ำงมีนัยสำคัญ ตำมวรรคสอง
หมำยถึงหนังสือสัญญำเกี่ยวกับเขตกำรค้ำเสรี เขตศุลกำกรร่วม กำร
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือกำรให้ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือ
ทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยำกรธรรมชำติทั้งหมดหรือ
บำงส่วน หรือกำรอื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ก่อนกำรดำเนินกำรเพื่อทำหนังสือสัญญำกับนำนำประเทศ
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศตำมวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้
ข้อมูลและจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและต้องชี้แจง
ต่อรัฐสภำเกี่ยวกับทำหนังสือสัญญำนั้น ในการนี้ โดยให้คณะ
รัฐมนตรีเสนอกรอบกำรเจรจำที่เป็นเนื้อหำสำระสำคัญอันจะนำไปสู่
กำรจัดทำหนังสือสัญญำนั้นต่อคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศของ
รัฐสภำเพื่อขอควำมเห็นชอบด้วย ในกำรนี้ คณะกรรมำธิกำร

๑๗๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
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พุทธศักราช ๒๕๕๐
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ดาเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบนัน้ อย่างรวดเร็ว
เหมาะสม และเป็ นธรรม
ให้มกี ฎหมายว่าด้วยการกาหนดประเภท กรอบการเจรจา
ขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดทาหนังสือสัญญาทีม่ ผี ลกระทบต่อความ
มันคงทางเศรษฐกิ
่
จหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมี
ผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อย่างมีนยั สาคัญ รวมทัง้ การแก้ไขหรือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากการปฏิบตั ติ ามหนังสือสัญญาดังกล่าวโดยคานึงถึงความเป็ น
ธรรมระหว่างผูท้ ไ่ี ด้ประโยชน์กบั ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการ
ปฏิบตั ติ ามหนังสือสัญญานัน้ และประชาชนทัวไป
่
ในกรณีทม่ี ปี ั ญหาตามวรรคสอง ให้เป็ นอานาจของศาล
รัฐธรรมนูญทีจ่ ะวินจิ ฉัยชีข้ าด โดยให้นาบทบัญญัตติ ามมาตรา
๑๕๔ (๑) มาใช้บงั คับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดย
อนุโลม

ดังกล่ำวจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้เป็นสมำชิกรัฐสภำ
ด้วยและจะต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องดังกล่ำว
เมื่อลงนำมในหนังสือสัญญำหรือจะเข้ำทำหนังสือสัญญำตำม
วรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนำให้มีผลผูกพันในหนังสือสัญญำ
ตำมวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
รำยละเอียดของหนังสือสัญญำนั้น และต้องได้รับควำมเห็นชอบของ
รัฐสภำ ในกำรนี้ รัฐสภำจะต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รบั เรื่องดังกล่ำว ในกรณีที่กำรปฏิบัติตำมหนังสือ
สัญญำดังกล่ำวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชำชนหรือผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินกำรแก้ไขหรือ
เยียวยำผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่ำงรวดเร็ว เหมำะสม และเป็นธรรม
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรทำหนังสือสัญญำซึ่งครอบคลุมถึงกำร
กำหนดประเภท กรอบกำรเจรจำ ขั้นตอน และวิธีกำรจัดทำหนังสือ
สัญญำที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน
หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสาคัญตำมวรรคสอง
รวมทั้งกำรแก้ไขหรือเยียวยำผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจำกกำรปฏิบตั ิตำม
หนังสือสัญญำดังกล่ำว โดยคำนึงถึงควำมเป็นธรรมระหว่ำงผู้ที่ได้
ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบตั ิตำมหนังสือสัญญำนัน้
และประชำชนทั่วไป
ในกรณีที่มีปัญหำตำมวรรคสอง ให้เป็นอำนำจของศำล
รัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขำด โดยให้นำบทบัญญัตมิ ำตรำ ๑๕๔ (๑)
๑๖๔ มำใช้บังคับกับกำรเสนอเรื่องต่อศำลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม

(มาตรา ๑๙๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๕๕๔)

๑๗๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๒๕ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจใน
กำรพระรำชทำนอภัยโทษ
มาตรา ๒๒๖ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจใน
กำรถอดถอนฐำนันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
มาตรา ๒๒๗ พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้ำรำชกำรฝ่ำย
ทหำรและฝ่ำยพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่ำ
และทรงให้พ้นจำกตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจำกตำแหน่งเพรำะ
ควำมตำย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๒๕๑๙๑ พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซง่ึ พระราช
อานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
มาตรา ๒๒๖๑๙๒ พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซง่ึ พระราช
อานาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิและเรี
ยกคืนเครื่องราช
์
อิสริยาภรณ์
มาตรา ๒๒๗๑๙๓ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้
ข้าราชการฝ่ ายทหารและฝ่ ายพลเรือน ตาแหน่งปลัดกระทรวง
อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พน้ จากตาแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ี
พ้นจากตาแหน่งเพราะความตาย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๑๙๑๑๙๔ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจ
ในกำรพระรำชทำนอภัยโทษ
มาตรา ๑๙๒๑๙๕ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจ
ในกำรถอดถอนฐำนันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

มาตรา ๑๙๓๑๙๖ พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้ำรำชกำร
ฝ่ำยทหำรและฝ่ำยพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และ
เทียบเท่ำ และทรงให้พ้นจำกตำแหน่งหนึ่งเพื่อไปดำรงตำแหน่งอื่น
เว้นแต่เป็นกรณีที่พ้นจำกตำแหน่งเพรำะเหตุอื่นตำมกฎหมำยหรือ
เพรำะควำมตำย ให้นำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงทรำบ
มาตรา ๒๒๙ เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
มาตรา ๒๒๙๑๙๖ เงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบ
มาตรา ๑๙๖๑๙๗ เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบ
อย่ำงอื่นขององคมนตรี ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
แทนอย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร แทนอย่ำงอื่นขององคมนตรี ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทน
ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำ ผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร ประธานและรองประธานวุฒสิ ภา ผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
รำษฎร ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำ ผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ ให้กำหนดโดยพระรำช สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒสิ ภา ให้กาหนดโดยพระราช รำษฎร สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ ให้กำหนดโดย
กฤษฎีกำ
พระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งต้องกำหนดให้จ่ำยได้ไม่ก่อนวันเข้ำรับหน้ำที่
กฤษฎีกา ซึง่ ต้องกาหนดให้จ่ายได้ไม่ก่อนวันเข้ารับหน้าที่
บำเหน็จบำนำญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นขององคมนตรี
บำเหน็จบำนำญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของ
บาเหน็จบานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
ประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนและรองประธำน
องคมนตรีซึ่งพ้นจำกตำแหน่ง ให้กำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ
องคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ
วุฒิสภำ นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ ซึ่งพ้นจำกตำแหน่ง ให้ รองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้นาฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึง่ พ้น
กำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ
จากตาแหน่ง ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๓๑ บทกฎหมำย พระรำชหัตถเลขำ และพระบรม
มาตรา ๒๓๑๑๙๕ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระ
มาตรา ๑๙๕๑๙๘ บทกฎหมำย พระรำชหัตถเลขำ และพระ
รำชโองกำร อันเกี่ยวกับรำชกำรแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนำมรับ
บรมราชโองการอันเกีย่ วกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรฐั มนตรีลงนามรับ บรมรำชโองกำรอันเกี่ยวกับรำชกำรแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนำมรับ
สนองพระบรมรำชโองกำร เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิ ว้เป็นอย่ำงอื่นใน
สนองพระบรมรำชโองกำร เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่นใน
สนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ทม่ี บี ญ
ั ญัตไิ ว้เป็ นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้
รัฐธรรมนูญนี้ และผูล้ งนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำรย่อมต้อง
รัฐธรรมนูญนี้

๑๗๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

บทกฎหมายทีท่ รงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือน
มาตรา ๒๓๒ บทกฎหมำยที่ทรงลงพระปรมำภิไธยแล้วหรือถือ
เสมือนหนึ่งว่ำได้ทรงลงพระปรมำภิไธยแล้ว ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ หนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจา
โดยพลัน
นุเบกษาโดยพลัน
มาตรา ๒๓๒ บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือ
ถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาโดยพลัน
หมวด ๘
การเงิ น การคลัง และงบประมาณ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
รับผิดชอบทำงกฎหมำยและทำงกำรเมืองในฐำนะที่เป็นผู้ลงนำมรับ
สนองพระบรมรำชโองกำรนั้น
บทกฎหมำยที่ทรงลงพระปรมำภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่ง
ว่ำได้ทรงลงพระปรมำภิไธยแล้ว ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำโดย
พลัน
หมวด ๘๕
การเงิน การคลังและการงบประมาณ
มาตรา ๑๙๙ กำรดำเนินนโยบำยกำรคลังและงบประมำณ
ของรัฐ ต้องเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล หลักประสิทธิภำพและ
ควำมคุ้มค่ำ หลักกำรรักษำวินัยทำงกำรคลัง และหลักควำมเป็นธรรม
ในสังคม
มาตรา ๒๐๐ เงินแผ่นดินหมำยควำมรวมถึง
(๑) เงินรำยได้แผ่นดิน เงินกู้ เงินคงคลัง และเงินรำยได้จำก
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์อื่นที่รัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐถือ
กรรมสิทธิ์หรือครอบครองเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินโดยรวม
(๒) เงินรำยได้จำกกำรดำเนินงำน หรือจำกทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์อื่นที่หน่วยงำนของรัฐถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองและใช้
จ่ำยตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะ โดยไม่จำต้องนำส่งเป็น
รำยได้แผ่นดิน
กำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดินตำม (๑) โดยไม่ได้ตรำเป็นพระรำช
บัญญัติงบประมำณประจำปี หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณ
เพิ่มเติม จะกระทำมิได้

๑๗๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๗๙ งบประมำณรำยจ่ำยของแผ่นดินให้ทำเป็น
พระรำชบัญญัติ ถ้ำพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณออกไม่ทันปีงบประมำณใหม่ ให้ใช้กฎหมำยว่ำด้วย
งบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณปีก่อนนั้นไปพลำงก่อน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

กำรกำหนดให้เงินรำยได้ใดไม่ต้องนำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน จะ
กระทำได้ก็แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมำย และกำรตรำกฎหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐไม่ต้องนำเงินรำยได้ส่งเป็นรำยได้แผ่นดินตำม (๒)
ต้องมีขอบเขตและกรอบวงเงินเท่ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรรักษำ
วินัยกำรคลัง และต้องคำนึงถึงประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้
จ่ำยเงินแผ่นดิน และควำมจำเป็นในกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนของรัฐ
มาตรา ๑๗๙๑๖๖ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทา
มาตรา ๑๖๖๒๐๑ งบประมำณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็น
เป็ นพระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พระรำชบัญญัติ ถ้ำพระรำชบัญญัติงบประมำณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณออกไม่ทนั ปี งบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมำณออกไม่ทันปีงบประมำณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายในปี งบประมาณปี ก่อนนัน้ ไปพลางก่อน
พระรำชบัญญัติงบประมำณรายจ่ายในปีงบประมำณปีก่อนนั้นไปพลำง
มาตรา ๑๖๗ ในการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ก่อน
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณประจำปีและร่ำงพระรำช
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ ต้องมีเอกสารประกอบ
บัญญัติงบประมำณเพิม่ เติม ต้องแสดงงบประมำณรำยรับและ
ซึง่ รวมถึงประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค์ กิจกรรม
แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใช้จ่ายงบประมาณให้ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตลอดจนกำรจัดสรรงบประมำณตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน และตำมพื้นที่ ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ชัดเจน รวมทัง้ ต้องแสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศ
กำรใช้จ่ำย กำรก่อหนี้ และภำระทำงกำรคลังที่มีผลผูกพันต่อ
เกีย่ วกับภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการใช้จ่ายและการ เงินแผ่นดินตำมมำตรำ ๒๐๐ (๑) จะกระทำได้ก็เฉพำะที่ได้อนุญำต
จัดหารายได้ ประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษี
ไว้ในพระรำชบัญญัติงบประมำณประจำปี พระรำชบัญญัติ
เฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ ความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณ
งบประมำณเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ และพระรำช
ผูกพันข้ามปี ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐและฐานะการเงินของ บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรคลังและกำรงบประมำณ
รัฐวิสาหกิจ ในปี ทข่ี ออนุมตั งิ บประมาณนัน้ และปี งบประมาณที่
ภำครัฐ เว้นแต่เป็นกรณีตำมมำตรำ ๒๐๓
กำรใช้จ่ำย กำรก่อหนี้ และภำระผูกพันที่มีผลต่อเงินแผ่นดิน
ผ่านมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
หากรายจ่ายใดไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วย ตำมมำตรำ ๒๐๐ (๒) ต้องอยู่ภำยใต้หลักควำมคุ้มค่ำ ควำมโปร่งใส
และกำรรักษำวินัยทำงกำรคลังตำมหมวดนี้ ทั้งนี้ ตำมพระรำช
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐได้โดยตรง ให้จดั
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรคลังและกำรงบประมำณภำครัฐ
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ไว้ในรายการรายจ่ายงบกลาง โดยต้องแสดงเหตุผลและความ
จาเป็ นในการกาหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนัน้ ด้วย
ให้มกี ฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกาหนดกรอบวินยั
การเงินการคลัง ซึง่ รวมถึงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการวางแผนการเงิน
ระยะปานกลาง การจัดหารายได้ การกาหนดแนวทางในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารการเงินและทรัพย์สนิ
การบัญชี กองทุนสาธารณะ การก่อหนี้หรือการดาเนินการทีผ่ กู พัน
ทรัพย์สนิ หรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑ์การกาหนดวงเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น และการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่
จะต้องใช้เป็ นกรอบในการจัดหารายได้ กากับการใช้จ่ายเงินตาม
หลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น และ
ความเป็ นธรรมในสังคม

มาตรา ๑๖๗ ในการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ต้องมีเอกสารประกอบ
ซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค์ กิจกรรม
แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใช้จ่ายงบประมาณให้
ชัดเจน รวมทั้งต้องแสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศ
เกี่ยวกับภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้จ่ายและ
การจัดหารายได้ ประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้น
ภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ ความจาเป็นในการตัง้
งบประมาณผูกพันข้ามปี ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐและฐานะ
การเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปีทขี่ ออนุมัติงบประมาณนั้นและ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
หากรายจ่ายใดไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐได้โดยตรง ให้จัด
ไว้ในรายการรายจ่ายงบกลาง โดยต้องแสดงเหตุผลและความ
จาเป็นในการกาหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนั้นด้วย
ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกาหนดกรอบวินัย
การเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
ระยะปานกลาง การจัดหารายได้ การกาหนดแนวทางในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
การบัญชี กองทุนสาธารณะ การก่อหนี้หรือการดาเนินการที่ผูกพัน
ทรัพย์สินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑ์การกาหนด
วงเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และการอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดหารายได้ กากับการใช้
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จ่ายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน และความเป็นธรรมในสังคม
มาตรา ๑๘๐ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
มาตรา ๑๖๘๒๐๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรายจ่าย
มาตรา ๑๘๐๑๖๘ ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
งบประมำณ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และร่ำง
ประจาปี งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ประจำปีงบประมำณ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรายจ่าย
พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย สภำผู้แทนรำษฎรจะต้อง
และร่างพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย สภาผูแ้ ทนราษฎร เพิ่มเติม และร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรายจ่าย สภำผู้แทน
พิจำรณำให้เสร็จภำยในหนึ่งร้อยห้ำวันนับแต่วันที่ร่ำงพระรำชบัญญัติ
รำษฎรจะต้องวิเครำะห์และพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยห้ำ
จะต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับ
ดังกล่ำวมำถึงสภำผู้แทนรำษฎร
วันนับแต่วันที่ร่ำงพระรำชบัญญัตดิ ังกล่ำวมำถึงสภำผู้แทนรำษฎร
แต่วนั ทีร่ ่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมาถึงสภาผูแ้ ทนราษฎร
ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นไม่เสร็จ
ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นไม่แล้ว
ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ ไม่แล้ว
ภำยในกำหนดเวลำที่กล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำสภำผู้แทนรำษฎรได้ให้
เสร็จภำยในกำหนดเวลำที่กล่าวในตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำสภำผู้แทน
ควำมเห็นชอบในร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ เสร็จภายในกาหนดเวลาทีก่ ล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าสภาผูแ้ ทนราษฎร
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ และให้เสนอร่างพระราช รำษฎรได้ให้ควำมเห็นชอบในร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่ำง
ดังกล่ำวต่อวุฒิสภำ
พระรำชบัญญัตดิ ังกล่ำวต่อวุฒิสภำ
ในกำรพิจำรณำของวุฒิสภำ วุฒิสภำจะต้องให้ควำมเห็นชอบ บัญญัตดิ งั กล่าวต่อวุฒสิ ภา
ในกำรพิจำรณำของวุฒิสภำ วุฒิสภำจะต้องให้ควำมเห็นชอบ
หรือไม่ให้ควำมเห็นชอบภำยในยี่สบิ วันนับแต่วันที่ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ในการพิจารณาของวุฒสิ ภา วุฒสิ ภาจะต้องให้ความ
หรือไม่ให้ควำมเห็นชอบภำยในยี่สบิ วันนับแต่วันที่ร่ำงพระรำช
นั้นมำถึงวุฒิสภำ โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้ำพ้นกำหนดเวลำ
เห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีร่ ่าง
บัญญัตินั้นมำถึงวุฒิสภำ โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้ำพ้น
ดังกล่ำวให้ถือว่ำวุฒิสภำได้ให้ควำมเห็นชอบในร่ำงพระรำชบัญญัตินนั้ พระราชบัญญัตนิ นั ้ มาถึงวุฒสิ ภา โดยจะแก้ไขเพิม่ เติมใด ๆ มิได้
กำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำวุฒสิ ภำได้ให้ควำมเห็นชอบในร่ำง
ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒสิ ภำให้ควำมเห็นชอบ ให้ดำเนินกำร
ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวให้ถอื ว่าวุฒสิ ภาได้ให้ความเห็นชอบใน พระรำชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนีแ้ ละในกรณีที่วุฒิสภำให้ควำม
ต่อไปตำมมำตรำ ๙๓
ร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ ในกรณีเช่นนี้และในกรณีทว่ี ุฒสิ ภาให้
เห็นชอบ ให้ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๕๐๑๕๖ แต่ถ้ำวุฒสิ ภำ
ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำววุฒิสภำไม่เห็นชอบด้วย ให้นำ
ความเห็นชอบ ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓๑๕๐
ไม่เห็นชอบด้วย ให้นำบทบัญญัติมำตรำ ๑๕๔ (๔) มำใช้บังคับโดย
บทบัญญัติมำตรำ ๑๗๖ วรรคสอง มำใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าววุฒสิ ภาไม่เห็นชอบด้วย ให้ อนุโลม
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ถ้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าววุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย ให้
นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๗๖๑๔๘ วรรคสอง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
งบประมำณ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และร่ำง
นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๔๘๑๕๔ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
พระรำชบัญญัตโิ อนงบประมำณรำยจ่ำย สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจะแปร
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรายจ่าย
ญัตติเพิ่มเติมรำยกำรหรือจำนวนในรำยกำรมิได้ แต่อำจแปรญัตติได้ในทำง ประจาปี งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม
ประจำปีงบประมำณ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรายจ่าย
ลดหรือตัดทอนรำยจ่ำยซึ่งมิใช่รำยจ่ำยตำมข้อผูกพันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
และร่างพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ดังต่อไปนี้
ราษฎรจะแปรญัตติเพิม่ เติมรายการหรือจานวนในรายการมิได้ แต่อาจ เพิ่มเติม และร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรายจ่าย สมำชิก
(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
สภำผู้แทนรำษฎรจะแปรญัตติเพิม่ เติมรำยกำรหรือจำนวนในรำยกำร
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(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
(๓) เงินที่กำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย
ในกำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎรหรือของคณะกรรมำธิกำร
กำรเสนอ กำรแปรญัตติ หรือกำรกระทำด้วยประกำรใด ๆ ที่มผี ลให้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือกรรมำธิกำร มีส่วนไม่
ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย จะกระทำมิได้
ในกรณีทสี่ มำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ มีจำนวนไม่
น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่ละสภำ เห็น
ว่ำมีกำรกระทำฝ่ำฝืนบทบัญญัตติ ำมวรรคหก ให้เสนอควำมเห็นต่อศำล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจำรณำ และศำลรัฐธรรมนูญต้องพิจำรณำวินิจฉัยภำยใน
เจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับควำมเห็นดังกล่ำว ในกรณีทศี่ ำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่ำมีกำรกระทำฝ่ำฝืนบทบัญญัตติ ำมวรรคหก ให้กำรเสนอกำรแปรญัตติ
หรือกำรกระทำดังกล่ำวสิ้นผลไป

แปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึง่ มิใช่รายจ่ายตามข้อ
ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินส่งใช้ตน้ เงินกู้
(๒) ดอกเบีย้ เงินกู้
(๓) เงินทีก่ าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
ในการพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือของ
คณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทาด้วย
ประการใด ๆ ทีม่ ผี ลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา
หรือกรรมาธิการ มีสว่ นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในการ
ใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้
ในกรณีทส่ี มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา มี
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของ
แต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทาฝ่ าฝืนบทบัญญัตติ ามวรรคหก ให้เสนอ
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้อง
พิจารณาวินจิ ฉัยภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าว ใน
กรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามีการกระทาฝ่ าฝืนบทบัญญัตติ าม
วรรคหก ให้การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทาดังกล่าวสิน้ ผลไป
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงาน
โดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาล และ
องค์กรตามวรรคแปด หากหน่วยงานนัน้ เห็นว่างบประมาณ

มิได้ แต่อำจแปรญัตติในทำงลดหรือตัดทอนรำยจ่ำยซึ่งมิใช่รำยจ่ำย
ตำมข้อผูกพันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
(๓) เงินที่กำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย
ในการพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา หรือของ
คณะกรรมาธิการ การเสนอกรณีที่มีกำรแปรญัตติ หรือการกระทา
ด้วยประการในทำงลดหรือตัดทอนรำยกำรหรือจำนวนในรำยกำร
ใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
กรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระทาจำนวนรำยจ่ำยทีล่ ดหรือตัดทอนนั้น
จะนำไปจัดสรรสำหรับรำยกำร กิจกรรม แผนงำน หรือโครงกำรใด
ไม่ว่ำจะมีอยู่แล้วหรือที่ตั้งขึ้นใหม่ มิได้
ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มี
จานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทาฝ่าฝืนบทบัญญัตติ ามวรรคหก ให้
เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับความเห็น
ดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทาฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคหก ให้การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทา
ดังกล่าวสิ้นผลไป
รัฐต้องจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอกับกำรบริหำรงำนโดย
อิสระของรัฐสภำ ศำลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และ
องค์กรตำมรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้ำทีต่ รวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ
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รายจ่ายทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้นนั ้ ไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอคา
ขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง

มาตรา ๑๘๑ กำรจ่ำยเงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็เฉพำะที่ได้
อนุญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย กฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณ กฎหมำยเกี่ยวด้วยกำรโอนงบประมำณ หรือกฎหมำยว่ำด้วย
เงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะจ่ำยไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติ ในกรณีเช่นว่ำนี้ต้องตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยชดใช้ในพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม หรือพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณถัดไป หรือเว้นแต่เป็นกรณีตำม
มำตรำ ๒๓๐ วรรคสอง

มาตรา ๑๘๑๑๖๙ การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทาได้ก็
เฉพาะทีไ่ ด้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
กฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ กฎหมายเกีย่ วด้วยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณี
จาเป็ นรีบเร่งด่วนรัฐบาลจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ตอ้ งตัง้
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังในพระราชบัญญัตโิ อน
เงินงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
เพิม่ เติม หรือพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณถัดไป หรือเว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๒๓๐ วรรค
สองทัง้ นี้ ให้กาหนดแหล่งทีม่ าของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายทีไ่ ด้ใช้
เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วด้วย
ในระหว่างเวลาทีป่ ระเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ
คณะรัฐมนตรีมอี านาจโอนหรือนารายจ่ายทีก่ าหนดไว้สาหรับ
หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใช้ในรายการทีแ่ ตกต่างจากที่
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ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกรณีทรี่ ัฐสภำ ศำล
และองค์กรตำมวรรคแปด หากหน่วยงานนั้นรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้ำที่
ตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ เห็นว่ำงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับกำร
จัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอ ให้สำมำรถเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะ
กรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณประจำปีได้โดยตรง โดยต้องแสดง
สถำนะเงินนอกงบประมำณและเงินอื่นใดที่หน่วยงำนนั้นมีอยู่ ไป
พร้อมกับคำขอแปรญัตติด้วย และคณะกรรมำธิกำรต้องเปิดโอกำส
ให้หน่วยงำนชี้แจงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ในกรณีนี้ คณะกรรมำธิกำร
อำจเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำยให้ได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
มาตรา ๑๖๙๒๐๓ กำรจ่ำยเงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็
เฉพำะที่ได้อนุญำตไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการประจำปี พระรำชบัญญัติ
งบประมำณเพิ่มเติม กฎหมายเกีย่ วด้วยการพระรำชบัญญัติโอน
งบประมำณ หรือกฎหมายและพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยเงินคงกำรคลังและกำรงบประมำณภำครัฐ เว้นแต่ในกรณี
จำเป็นเร่งด่วนรัฐบำลจะจ่ำยไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม หรือพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรคลัง
และกำรงบประมำณรายจ่ายประจาปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ให้
กาหนดแหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลัง
จ่ายไปก่อนแล้วด้วยภำครัฐ
ในกรณีที่มีกำรจ่ำยเงินไปก่อนตำมวรรคหนึ่งโดยใช้เงินคงคลัง
ต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อชดใช้เงินคงคลังในพระรำชบัญญัติ
โอนงบประมำณ พระรำชบัญญัติงบประมำณเพิม่ เติม หรือพระรำช
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กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ทนั ที
และให้รายงานรัฐสภาทราบโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณีทม่ี กี ารโอนหรือนารายจ่ายตามงบประมาณทีก่ าหนด
ไว้ในรายการใดไปใช้ในรายการอื่นของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ให้รฐั บาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน

บัญญัติงบประมำณประจำปีงบประมำณถัดไป โดยต้องกำหนด
แหล่งที่มำของรำยได้เพื่อชดใช้รำยจ่ำยที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ำยไปก่อน
ตำมวรรคหนึ่งด้วย
ในระหว่ำงเวลำที่ประเทศอยู่ในภำวะสงครำมหรือกำรรบ
คณะรัฐมนตรีมีอานาจอำจโอนหรือนำรำยจ่ำยที่กำหนดไว้สำหรับ
หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดรำยกำรหนึ่ง ไปใช้ในรำยกำรอื่นที่
แตกต่ำงจำกที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติงบประมำณรายจ่าย
ประจำปีหรือพระรำชบัญญัติงบประมำณเพิ่มเติมได้ทันที และให้แต่
ต้องรำยงำนให้รัฐสภำทรำบโดยไม่ชักช้ำ
ในกรณีทมี่ ใี ห้คณะรัฐมนตรีรำยงำนกำรโอนหรือกำรนำ
รำยจ่ำยตามงบประมาณที่กำหนดไว้ในรายการใดสำหรับรำยกำรหนึ่ง
ไปใช้ในรำยกำรอื่นของหน่วยราชการที่แตกต่ำงจำกที่กำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติงบประมำณประจำปีหรือรัฐวิสาหกิจพระรำชบัญญัติ
งบประมำณเพิ่มเติม ให้รัฐบาลรายงานรัฐสภำเพื่อทรำบทุกหกเดือน
มาตรา ๑๗๐๒๐๔ เงินรำยได้ของหน่วยงำนของรัฐใดที่
กฎหมำยกำหนดให้ไม่ต้องนำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน เงินนอก
งบประมำณ และเงินอื่นใดที่หน่วยงำนของรัฐนั้นมีอยู่ ให้หน่วยงำน
ของรัฐนั้นทำรำยงำนกำรรับและกำรใช้จ่ำยเงินดังกล่ำว เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเมื่อทุกสิ้นปีงบประมำณทุกปี และให้คณะรัฐมนตรี
รำยงำนเสนอต่อให้สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำต่อไปทรำบ
การใช้จ่ายเงินรายได้ตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบ
วินัยการเงินการคลังตามหมวดนี้ด้วย
มาตรา ๒๐๕ ในกรณีที่มีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใด ก่อให้เกิดกำรใช้
จ่ำยเงินแผ่นดินอันวิญญูชนพึงเห็นได้ว่ำจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่

มาตรา ๑๗๐ เงินรายได้ของหน่ วยงานของรัฐใดทีไ่ ม่ตอ้ ง
นาส่งเป็ นรายได้แผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐนัน้ ทารายงานการรับ
และการใช้จ่ายเงินดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อสิน้
ปี งบประมาณทุกปี และให้คณะรัฐมนตรีทารายงานเสนอต่อสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาต่อไป
การใช้จ่ายเงินรายได้ตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบ
วินยั การเงินการคลังตามหมวดนี้ดว้ ย

๑๘๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๒๘ ข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและ
มิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง จะเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมืองอืน่ มิได้
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มาตรา ๒๒๘๑๙๔ ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึง่ มี
ตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่ขา้ ราชการการเมือง จะเป็ น
ข้าราชการการเมืองหรือผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
รัฐ ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ อำจไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนยื่นฟ้องต่อศำล
ปกครองแผนกคดีวินัยกำรคลังและกำรงบประมำณ และให้ศำล
พิจำรณำวินิจฉัยโดยไม่ชักช้ำ ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรนั้น
หมวด ๖
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน
มาตรา ๑๙๔๒๐๖ ข้ำรำชกำรและพนักงานเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง จะ
เป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองอื่น มิได้
มาตรา ๒๐๗ กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนต้องใช้ระบบ
คุณธรรม
ให้มีคณะกรรมกำรดำเนินกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรโดยระบบ
คุณธรรม ประกอบด้วย กรรมกำรจำนวนเจ็ดคนซึ่งพระมหำกษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตำมคำแนะนำของวุฒิสภำจำกบุคคลซึ่งมีควำมซื่อสัตย์
สุจริตและเป็นกลำงทำงกำรเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือนซึ่งได้รับเลือกจำกคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน จำนวน
สองคน
(๒) ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ำส่วน
รำชกำรที่เทียบเท่ำปลัดกระทรวง และได้พ้นจำกรำชกำรแล้ว
จำนวนสำมคน ซึ่งได้รับเลือกโดยผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำปลัดกระทรวง ทัง้ นี้ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติ

๑๘๑
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(๓) ประธำนกรรมกำรจริยธรรมของทุกกระทรวงซึ่งเลือก
กันเอง จำนวนสองคน ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำย
บัญญัติ
ให้วุฒิสภำพิจำรณำประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำง
จริยธรรมของบุคคลตำมวรรคสอง ในกรณีที่วุฒิสภำเห็นว่ำบุคคล
ดังกล่ำวไม่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรตำมวรรคสอง ให้ประธำน
วุฒิสภำส่งรำยชื่อนั้นกลับไปให้ดำเนินกำรเลือกใหม่
ให้กรรมกำรตำมวรรคสำมประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธำนกรรมกำร แล้วแจ้งผลให้ประธำนวุฒสิ ภำทรำบ
ให้ประธำนวุฒิสภำเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร
แต่งตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมวรรคสองและวรรคสำม
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมมำตรำนี้มีวำระกำรดำรง
ตำแหน่งสองปีนับแต่วันที่พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรง
ตำแหน่งได้เพียงวำระเดียว
คณะกรรมกำรตำมวรรคสองมีอำนำจหน้ำที่พิจำรณำกำรย้ำย
กำรโอน หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำรโดยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรต่อ
นำยกรัฐมนตรีเพื่อนำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรง
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงและหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่
เทียบเท่ำปลัดกระทรวง และให้มอี ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ
มาตรา ๗๐ บุคคลผู้เป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของ
มาตรา ๗๐๗๔ บุคคลผูเ้ ป็ นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
มาตรา ๗๔๒๐๘ บุคคลผู้เป็นข้ำรำชกำร พนักงาน ลูกจ้าง
หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือของรำชกำร
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือและเจ้ำหน้ำที่อื่น
ส่วนท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไป
ส่วนท้องถิน่ และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ของรัฐ มีหน้าทีด่ าเนินการให้เป็ นไปตาม ของรัฐมีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยและ
ตำมกฎหมำยเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม อำนวยควำมสะดวก และ กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์สว่ นรวม อานวยความสะดวก และ
นโยบำยที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภำ เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม
ให้บริกำรแก่ประชำชน
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภิบำล อำนวยควำมสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
ให้บริกำรแก่ประชำชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี
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ผู้จัดทา
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และในกำรปฏิบัติกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชำชน บุคคลตำมวรรคหนึ่งต้องวำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมือง
ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูม้ ีส่วนได้เสียย่อมมี
สิทธิขอให้บุคคลตำมวรรคหนึ่งหรือผู้บังคับบัญชำของบุคคลดังกล่ำว
ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบัญญัติใน
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้

ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละในการปฏิบตั กิ ารอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็ นกลางทางการ
เมือง
ในกรณีทบ่ี ุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามหน้าทีต่ ามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูม้ สี ว่ นได้
เสียย่อมมีสทิ ธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผูบ้ งั คับบัญชาของ
บุคคลดังกล่าว ชีแ้ จง แสดงเหตุผล และขอให้ดาเนินการให้เป็ นไป
ตามบทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้

บ้านเมืองที่ดีอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งต้องวำงตน
เป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และในกำรปฏิบตั ิกำรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร
สำธำรณะของหน่วยงำนของรัฐ รวมทั้งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ในการปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ละในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการ
เมือง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัตใิ ห้
เป็นไปตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผู้มีส่วนได้
เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผูบ้ ังคับบัญชาของ
บุคคลดังกล่าว ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ดาเนินการให้
เป็นไปตามบทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้
มาตรา ๒๐๙ กำรสั่งกำรในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้
กระทำเป็นลำยลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เร่งด่วนอำจสั่งรำชกำรด้วยวำจำได้ แต่ให้ผู้รบั คำสั่งบันทึกคำสั่ง
ดังกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรและเสนอให้ผสู้ ั่งลงนำมในภำยหลัง
ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใดดำเนินกำรไปโดยปรำศจำกกำรสั่ง
กำรดังกล่ำวข้ำงต้น ย่อมต้องรับผิดตำมกฎหมำยด้วยตนเอง ทั้งนี้
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งไม่ดำเนินกำรใดซึ่งเป็นกำร
สั่งกำรที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย ย่อมได้รับควำม
คุ้มครองตำมที่กฎหมำยบัญญัติ

๑๘๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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หมวด ๙
การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๒ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑ รัฐจะต้องให้ควำมเป็น
อิสระแก่ท้องถิ่นตำมหลักแห่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของ
ประชำชนในท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๓ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้
ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ
กำรกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำเท่ำที่จำเป็น
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อกำรคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะ
กระทบถึงสำระสำคัญแห่งหลักกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของ
ประชำชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจำกที่กฎหมำยบัญญัติไว้ มิได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๑๐ พลเมืองย่อมมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินดังต่อไปนี้
(๑) ให้ข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรบริหำรรำชกำรต่อผูด้ ำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
(๒) มีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ
(๓) ตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ ๒๐๘
ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในกรณีทพี่ บว่ำมีกำรละเลย
หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรำ ๒๐๘ ย่อมมีสิทธิขอให้ข้ำรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐนั้น ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญและกฎหมำย เสนอเรือ่ งรำวร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีต่อศำล
ทั้งนี้ ตำมที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมำย
หมวด ๙๑๔
หมวด ๑๔๗
การปกครองส่วนการกระจายอานาจและการบริหารท้องถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่ น
มาตรา ๒๘๒๒๘๑ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้
มาตรา ๒๘๑๒๑๑ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑ รัฐจะต้องให้ควำม
ความเป็ นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามหลักแห่งการ เป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนบริหำรท้องถิ่นตำมหลักแห่งกำร
ปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่นโดยให้มี
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่วยงานหลักในการ รูปแบบองค์กรบริหำรท้องถิ่นที่หลำกหลำย เหมำะสมกับกำรบริหำร
จัดทาบริการสาธารณะ และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปั ญหา จัดกำรตำมภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ รวมทั้งต้องกระจำยอำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ และต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนบริหำร
ในพืน้ ที่
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ และ
ท้องถิน่ ใดมีลกั ษณะทีจ่ ะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสทิ ธิ
ตลอดจนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในพื้นที่
จัดตัง้ เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมาย
ได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
บัญญัติ

๑๘๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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มาตรา ๒๘๓ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้
ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทัง้ นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทาเท่าที่
จาเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสาคัญแห่งหลักการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้ มิได้
มาตรา ๒๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลำยย่อมมีควำม
มาตรา ๒๘๔๒๘๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทั้งหลาย
เป็นอิสระในกำรกำหนดนโยบำย กำรปกครอง กำรบริหำร กำรบริหำรงำน ย่อมมีอานาจหน้าทีโ่ ดยทัวไปในการดู
่
แลและจัดทาบริการ
บุคคล กำรเงินและกำรคลัง และมีอำนำจหน้ำที่ของตนเองโดยเฉพำะ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ และย่อมมีความ
กำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่ระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครองส่วน เป็ นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การ
ท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ให้เป็นไป
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ โดยคำนึงถึงกำรกระจำยอำนำจเพิ่มขึ้นให้แก่
และมีอานาจหน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคานึงถึงความ
ท้องถิ่นเป็นสำคัญ
เพื่อพัฒนำกำรกระจำยอำนำจเพิ่มขึน้ ให้แก่ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็ นส่วนรวมด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ย่อมได้รบั การส่งเสริมและ
ให้มีกฎหมำยกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ ซึ่งอย่ำงน้อยต้อง
สนับสนุ นให้มคี วามเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและ
มีสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) กำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำร
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ ได้อย่างมี
สำธำรณะระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กร ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิน่ ให้จดั บริการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
สาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอานาจหน้าที่ จัดตัง้ หรือร่วมกันจัดตัง้
(๒) กำรจัดสรรสัดส่วนภำษีและอำกรระหว่ำงรัฐกับองค์กร
องค์การเพื่อการจัดทาบริการสาธารณะตามอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิด
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงภำระหน้ำที่ของรัฐกับองค์กร
ความคุม้ ค่าเป็ นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ท้องถิ่นใดมีลักษณะทีจ่ ะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิ
จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
กำรจัดทำบริกำรสำธำรณะใดที่ชุมชนหรือบุคคลสำมำรถ
ดำเนินกำรได้โดยมีมำตรฐำน คุณภำพ และประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ
องค์กรบริหำรท้องถิ่น รัฐหรือองค์กรบริหำรท้องถิ่น ต้องกระจำย
ภำรกิจดังกล่ำวให้ชุมชนหรือบุคคลดังกล่ำว ดำเนินกำรภำยใต้กำร
กำกับดูแลที่เหมำะสม ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
มาตรา ๒๘๓๒๑๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
อานาจหน้าทีโ่ ดยทัว่ ไปในการดูแลและจัดทาบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระ
ในการกาหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าทีข่ อง
ตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา
ของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย
องค์กรบริหำรท้องถิ่นต้องมีคณะผูบ้ ริหำรท้องถิ่น ผู้บริหำร
ท้องถิ่น หรือสภำท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั้ง แต่ในกรณีที่เป็น
องค์กรบริหำรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมำจำกควำมเห็นชอบของ
ประชำชนโดยวิธีอื่นก็ได้ และคณะผู้บริหำรท้องถิน่ ผู้บริหำรท้องถิ่น
หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น ต้องไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี

๑๘๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เองเป็นสำคัญ
(๓) กำรจัดให้มีคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งทำหน้ำที่ตำม (๑) และ
(๒) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ โดยมีจำนวนเท่ำกัน
ในกรณีที่มีกำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่และกำรจัดสรรภำษีและ
อำกรตำม (๑) และ (๒) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว
คณะกรรมกำรตำม (๓) จะต้องนำเรื่องดังกล่ำวมำพิจำรณำทบทวนใหม่
ทุกระยะเวลำไม่เกินห้ำปีนับแต่วันที่มีกำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่หรือ
วันที่มีกำรจัดสรรภำษีและอำกร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมของกำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่ และกำรจัดสรรภำษีและ
อำกรที่ได้กระทำไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงกำรกระจำยอำนำจเพิ่มขึ้น
ให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ
กำรดำเนินกำรตำมวรรคสี่ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้

ให้มกี ฎหมายกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ เพื่อ
กาหนดการแบ่งอานาจและหน้าทีแ่ ละจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิ าคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกันเอง ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ โดยคานึงถึงการกระจายอานาจเพิม่ ขึน้ ให้แก่ตาม
ระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละรูปแบบ
รวมทัง้ กาหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ผูแ้ ทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมีจานวนเท่ากัน เป็ นผูด้ าเนินการ
ให้เป็ นสาคัญไปตามกฎหมาย
ให้มกี ฎหมายรายได้ทอ้ งถิน่ เพื่อกาหนดอานาจหน้าทีใ่ นการ
จัดเก็บภาษีและรายได้อ่นื ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมี
หลักเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ทเ่ี พียงพอกับรายจ่ายตามอานาจ
หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงระดับขัน้
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิน่ สถานะทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และความยังยื
่ นทางการคลังของรัฐ
เพื่อพัฒนาการกระจายอานาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการ
สาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอานาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้ง
องค์การเพื่อการจัดทาบริการสาธารณะตามอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
องค์กรบริหำรท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำ
บริกำรสำธำรณะและสร้ำงควำมมัน่ คงและเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น ย่อมมีอำนำจหน้ำที่
ของตนเองโดยเฉพำะ โดยอย่ำงน้อยต้องมีอำนำจหน้ำที่ในด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น กำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ กำรส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำเศรษฐกิจพื้นฐำน กำรศึกษำอบรม และ
กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
องค์กรบริหำรท้องถิ่นต้องบริหำรงำนให้เป็นไปตำมหลักธรร
มำภิบำล และมีควำมเป็นอิสระในกำรกำหนดนโยบำย กำรบริหำร
กำรจัดบริกำรสำธำรณะ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรคลัง โดยต้อง
คำนึงถึงดุลยภำพระหว่ำงควำมเป็นอิสระและกำรมีมำตรฐำน รวมทั้ง
ควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำของจังหวัด ภำค และประเทศเป็น
ส่วนรวม
องค์กรบริหำรท้องถิ่นต้องมีขนำดและศักยภำพที่เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนใน
ท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสำมำรถ
จัดทำบริกำรสำธำรณะได้ในรูปแบบที่หลำกหลำย สำมำรถสร้ำง
ควำมร่วมมือกับทั้งภำครัฐ องค์กรภำคเอกชน และองค์กำรเอกชน
ได้ เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ เป็นประโยชน์ และให้บริกำรประชำชน
อย่ำงทั่วถึง ทั้งนี้ ตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ

๑๘๖
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มาตรา ๒๘๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภำท้องถิ่น
และคณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
สมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง
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(๒) การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเองเป็นสาคัญ
(๓) การจัดให้มีคณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่งทาหน้าที่ตาม
(๑) และ (๒) ประกอบด้วยผูแ้ ทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจานวนเท่ากัน
ในกรณีทม่ี กี ารกาหนดอานาจและหน้าทีแ่ ละการจัดสรร
ภาษีและอากรตาม (๑) และ (๒)รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ใดแล้ว คณะกรรมการตาม (๓)วรรคสามจะต้องนาเรื่อง
ดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่
วันที่มีการกาหนดอานาจและหน้าที่หรือวันทีม่ ีการจัดสรรภาษีและ
อากร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ
กาหนดอานาจและหน้าที่ และการจัดสรรภาษีและอากรรายได้ทไ่ี ด้
กระทาไปแล้ว ทัง้ นี้ ต้องคานึงถึงการกระจายอานาจเพิม่ ขึน้ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นสาคัญ
การดาเนินการตามวรรคสี่หา้ เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มผี ลใช้บงั คับได้
มาตรา ๒๘๕๒๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมี
สภาท้องถิน่ และคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
สมาชิกสภาท้องถิน่ ต้องมาจากการเลือกตัง้

รัฐ รำชกำรส่วนภูมภิ ำค และองค์กรบริหำรท้องถิ่น ต้อง
ร่วมมือกันดำเนินกำรตำมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรให้พัฒนำ
พื้นที่ร่วมกันและในภำรกิจอื่นที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชน ทั้งนี้ ตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ
ให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ เพื่อ
กาหนดการแบ่งอานาจหน้าทีแ่ ละจัดสรรรายได้ระหว่างราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิ าคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกันเอง โดยคานึงถึงการ
กระจายอานาจเพิม่ ขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้งกาหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล
โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจานวน
เท่ากัน เป็นผู้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ใน
การจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยคานึงถึงระดับขั้น
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ
ในกรณีที่มีการกาหนดอานาจหน้าที่และการจัดสรร
รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว คณะกรรมการ
ตามวรรคสามจะต้องนาเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทกุ
ระยะเวลาไม่เกินห้าปี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ

๑๘๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นให้มำจำกกำร
เลือกตั้งโดยตรงของประชำชน หรือมำจำกควำมเห็นชอบของสภำ
ท้องถิ่น
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและคณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน ให้ใช้วิธีออก
เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
สมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหำรท้องถิ่น หรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละสี่ปี
คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นจะเป็นข้ำรำชกำรซึ่ง
มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำน
ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือของรำชกำรส่วนท้องถิ่น มิได้
คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหำร
ท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ในกรณีที่มีกำรยุบสภำท้องถิ่น หรือในกรณีที่สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นพ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะตำมมำตรำ ๒๘๖ และต้องมีกำร
แต่งตั้งคณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว มิให้
นำบทบัญญัติวรรคสอง วรรคสำม และวรรคหก มำใช้บังคับ ทั้งนี้
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ

คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้มาจากการ
เลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภา
ท้องถิน่
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ และคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทีม่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน
ให้ใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
สมาชิกสภาท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสีป่ ี
คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ จะเป็ นข้าราชการ
ซึง่ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วน
ท้องถิน่ และจะมีผลประโยชน์ขดั กันกับการดารงตาแหน่งตามที่
กฎหมายบัญญัตมิ ไิ ด้
คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับ
เลือกตัง้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ คณะ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ
ในกรณีทม่ี ีการยุบสภาท้องถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภา
คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต้องพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะตามมาตรา
๒๘๖ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ้นจากตาแหน่งและจาเป็ นต้องมีการ
แต่งตัง้ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็ นการชัวคราว
่
มิให้นาบทบัญญัตวิ รรคสอง วรรคสาม และวรรคหก มาใช้บงั คับ
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

กาหนดอานาจหน้าที่ และการจัดสรรรายได้ที่ได้กระทาไปแล้ว
ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงการกระจายอานาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสาคัญ
การดาเนินการตามวรรคห้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลบังคับได้
มาตรา ๒๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภา
ท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของ
สภาท้องถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นทีม่ าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการ
ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะมีผลประโยชน์ขัดกันกับการดารงตาแหน่งตามที่
กฎหมายบัญญัติมิได้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ

๑๘๘
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การจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษทีม่ ี
โครงสร้างการบริหารทีแ่ ตกต่างจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรานี้ ให้
กระทาได้ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ แต่คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต้องมาจากการเลือกตัง้
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗
และมาตรา ๒๖๘ มาใช้บงั คับกับสมาชิกสภาท้องถิน่ คณะ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ แล้วแต่กรณี ด้วยโดย
อนุโลม

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นต้องพ้นจากตาแหน่งทั้ง
คณะ หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งและจาเป็นต้องมีการ
แต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการ
ชั่วคราว มิให้นาบทบัญญัตวิ รรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มี
โครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้
กระทาได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗
และมาตรา ๒๖๘ มาใช้บังคับกับสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด้วยโดย
อนุโลม
มาตรา ๒๘๔ วรรคสาม เพื่อพัฒนำกำรกระจำยอำนำจเพิ่มขึ้น
มาตรา ๒๘๔๒๘๓ วรรคสามและวรรคสี่ ให้มกี ฎหมาย
มาตรา ๒๘๓ วรรคสามและวรรคสี่๒๑๓ ให้มกี ฎหมาย
ให้แก่ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง ให้มีกฎหมำยกำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ เพื่อกาหนดการแบ่งอานาจ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ เพื่อกาหนดการแบ่ง
กระจำยอำนำจ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้
อานาจหน้าทีแ่ ละจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการ
และหน้าทีแ่ ละจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐราชการส่วนกลางและราชการ
(๑) กำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำร
ส่วนภูมภิ าคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร
ส่วนภูมภิ าคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และระหว่างองค์กร
สำธำรณะระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกันเอง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคานึงถึงการกระจายอานาจ
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
คานึงถึงการกระจายอานาจเพิม่ ขึน้ ให้แก่ตามระดับความสามารถของ เพิ่มขึน้ ตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
(๒) กำรจัดสรรสัดส่วนภำษีและอำกรระหว่ำงรัฐกับองค์กร
รูปแบบ รวมทั้งกาหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละรูปแบบ รวมทัง้ กาหนดระบบ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงภำระหน้ำที่ของรัฐกับองค์กร
กรรมการประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่วยราชการที่เกีย่ วข้อง ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ ทน
หน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
เองเป็นสำคัญ
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(๓) กำรจัดให้มีคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งทำหน้ำที่ตำม (๑) และ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยมีจานวนเท่ากัน เป็ นผูด้ าเนินการให้เป็ นสาคัญไป
(๒) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร ตามกฎหมาย
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย
ให้มกี ฎหมายรายได้ทอ้ งถิน่ เพื่อกาหนดอานาจหน้าทีใ่ นการ
บัญญัติ โดยมีจำนวนเท่ำกัน
จัดเก็บภาษีและรายได้อ่นื ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมี
หลักเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ทเ่ี พียงพอกับรายจ่ายตามอานาจ
หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงระดับขัน้
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิน่ สถานะทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และความยังยื
่ นทางการคลังของรัฐ
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ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจานวนเท่ากัน เป็น
ผู้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ในการ
จัดเก็บภาษีและรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยคานึงถึงระดับขั้น
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมหมวดนี้ ให้มี
กฎหมำยท้องถิ่น โดยต้องให้มีกำรกระจำยอำนำจที่เพิ่มขึ้น มี
หน่วยงำนรับผิดชอบกำรกระจำยอำนำจที่เป็นเอกภำพและสำมำรถ
ดำเนินกำรให้กำรกระจำยอำนำจเป็นผลสำเร็จ มีกำรจัดสรรภำษีและ
รำยได้ระหว่ำงรัฐกับองค์กรบริหำรท้องถิ่นที่เหมำะสมกับอำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรบริหำรท้องถิ่นแต่ละประเภท และมีระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลกำรกระจำยอำนำจ
มาตรา ๒๘๒ การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้อง
มาตรา ๒๘๒๒๑๔ กำรกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนบริหำร
ท้องถิ่นต้องกระทำตำมกฎหมำย เท่ำที่จำเป็น และมีหลักเกณฑ์
ทาเท่าทีจ่ าเป็ นและมีหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีช่ ดั เจน
วิธีการ และเงือ่ นไขที่ชดั เจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบของ
สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็ นไปเพื่อการคุม้ ครองประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้อง
ของประชาชนในท้องถิน่ หรือประโยชน์ของประเทศเป็ นส่วนรวม และจะ เป็นไปเพื่อกำรคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นหรือ
กระทบถึงสาระสาคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และเป็นหลักประกันให้แก่
ประชำชนจำกกำรใช้อำนำจขององค์กรบริหำรท้องถิ่น เหมำะสมกับ
ประชาชนในท้องถิน่ หรือนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้มไิ ด้
รูปแบบขององค์กรบริหำรท้องถิ่น และจะกระทบถึงสาระสาคัญแห่ง
กับหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในควำมเป็น
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ในการกากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มกี ารกาหนดมาตรฐาน
กลางเพื่อเป็ นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เลือกไปปฏิบตั ิ
ได้เอง โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการ
พัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการ
ตัดสินใจดาเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ รวมทัง้ จัดให้มกี ลไกการตรวจสอบการดาเนินงานโดย
ประชาชนเป็ นหลัก
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อิสระขององค์กรบริหำรท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากมิได้ ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติไว้มิได้
ในการกากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการกาหนดมาตรฐาน
กลางเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติ
ได้เอง โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของ
การพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการ
ตัดสินใจดาเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานโดย
ประชาชนเป็นหลัก
ในกำรกำกับดูแลตำมวรรคหนึ่ง รัฐอำจดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดมำตรฐำนกลำงให้องค์กรบริหำรท้องถิ่นปฏิบัติและ
ติดตำมตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนนั้น
(๒) ทำสัญญำแผนระหว่ำงรัฐ รำชกำรส่วนภูมิภำค และ
องค์กรบริหำรท้องถิ่น
(๓) ส่งเรื่องให้ศำลปกครองพิจำรณำวินิจฉัยว่ำกฎ คำสั่ง มติ
หรือกำรกระทำใด ของผู้บริหำรท้องถิ่น สภำท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย
(๔) กำรอื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
มาตรา ๒๘๖ รำษฎรผู้มสี ิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
มาตรา ๒๘๖๒๘๕ ราษฎรประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ใน
มาตรา ๒๘๕๒๑๕ ประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ท้องถิ่นใดมีจำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ลงคะแนนเสียง เห็นว่ำสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นผู้ใด
ท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ให้ ท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูใ้ ดขององค์กร นั้นไม่สมควรดารงตาแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอด
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจำกตำแหน่ง ทั้งนี้
ปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ไม่สมควรดารงตาแหน่งต่อไป ให้มสี ทิ ธิ ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ ท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง ทัง้ นี้ จานวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ
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กำรลงคะแนนเสียงตำมวรรคหนึ่งต้องมีผู้มสี ิทธิเลือกตั้งมำ
ลงคะแนนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

มาตรา ๒๘๗ รำษฎรผู้มสี ิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดมีจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้ำชื่อร้องขอต่อประธำนสภำ
ท้องถิ่นเพื่อให้สภำท้องถิ่นพิจำรณำออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
คำร้องขอตำมวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอ
มำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำชื่อรวมทั้งกำรตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
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หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูน้ นั ้ พ้นจากตาแหน่ง ทัง้ นี้ จานวนผูม้ สี ทิ ธิ
เข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธกี ารเข้าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และ
การลงคะแนนเสียง ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึง่ ต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมา
ลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูม้ ีสิทธิเลือกตัง้ ทั้งหมด
มาตรา ๒๘๗๒๘๖ ราษฎรประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดมีจานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีสทิ ธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิน่ เพื่อให้สภาท้องถิน่ พิจารณา
ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ได้
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
เสนอมาด้วย
จานวนผูม้ สี ทิ ธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธกี ารเข้าชื่อ รวมทัง้
การตรวจสอบรายชื่อ ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในท้องถิน่ มีสทิ ธิมสี ว่ นร่วมใน
การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องจัดให้มวี ธิ กี ารทีใ่ ห้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ดังกล่าวได้ดว้ ย
ในกรณีทก่ี ารกระทาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมี
ผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนในท้องถิน่ ใน
สาระสาคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องแจ้งข้อมูล
รายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระทาการเป็ นเวลาพอสมควร
และในกรณีทเ่ี ห็นสมควรหรือได้รบั การร้องขอจากประชาชนผูม้ ี
สิทธิเลือกตัง้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องจัดให้มกี ารรับฟั ง

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการ
ลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ประชำชนหรือชุมชนย่อมมีสิทธิมสี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรบริหำรท้องถิ่น ในกำรกำหนดรูปแบบขององค์กรบริหำร
ท้องถิ่น กำรเปลี่ยนแปลงเขตกำรปกครองท้องถิ่น กำรบริหำรงำน
ท้องถิ่น กำรออกเสียงประชำมติระดับท้องถิ่น กำรตรวจสอบกำร
ดำเนินงำน กำรถอดถอน คณะผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น
หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือกำรเสนอข้อบัญญัติท้องถิน่ ทั้งนี้
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
องค์กรบริหำรท้องถิ่นมีหน้ำที่ต้องส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน โดยอย่ำงน้อยต้องเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน และรำยงำนงบกำรเงินและสถำนกำรณ์กำรคลังท้องถิ่น
ให้ประชำชนทรำบ ส่งเสริมสมัชชำพลเมือง รวมทั้งต้องจัดให้
ประชำชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในกำรดำเนินงำนที่มผี ลกระทบต่อ
ประชำชน ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
เพื่อประโยชน์ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมมำตรำนี้
พลเมืองอำจรวมกันเป็นสมัชชำพลเมืองซึ่งประกอบด้วยสมำชิกที่มำ
จำกองค์ประกอบที่หลำกหลำยจำกพลเมืองในท้องถิ่น และมีควำม
เหมำะสมกับภูมสิ ังคมของแต่ละพืน้ ที่ มีภำรกิจในกำรร่วมกับองค์กร
บริหำรท้องถิ่นในกำรดำเนินกำรตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำนี้
องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม ที่มำ วำระกำร
ดำรงตำแหน่ง ภำรกิจของสมัชชำพลเมือง และกำรอื่นที่จำเป็น ให้
เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
มาตรา ๒๘๖ ประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชือ่ ร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น
เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้

๑๙๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ความคิดเห็นก่อนการกระทานัน้ หรืออาจจัดให้ประชาชนออก
เสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องรายงานการดาเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ
และกากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามวรรคสาม ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

จานวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้ง
การตรวจสอบรายชื่อ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มวี ิธีการทีใ่ ห้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดังกล่าวได้ด้วย
ในกรณีที่การกระทาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่ องประชาชนในท้องถิ่นใน
สาระสาคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูล
รายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระทาการเป็นเวลา
พอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจาก
ประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตัง้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทานั้น หรืออาจจัดให้
ประชาชนออกเสียงประชามติเพือ่ ตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดาเนินงาน
ต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ในการจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคสาม ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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มาตรา ๒๘๘ กำรแต่งตั้งและกำรให้พนักงำนและลูกจ้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจำกตำแหน่ง ต้องเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรและควำมเหมำะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ โดยมีจำนวนเท่ำกัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๑๖ กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรบริหำร
ท้องถิ่นต้องเป็นไปตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็นขององค์กร
บริหำรท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ โดยต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(๑) ให้บุคลำกรขององค์กรบริหำรท้องถิ่นมีสถำนะเป็น
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้ำงส่วนท้องถิ่น และสำมำรถย้ำยหรือ
สับเปลี่ยนสังกัดระหว่ำงองค์กรบริหำรท้องถิ่นรูปแบบต่ำงกันได้
(๒) ให้มีองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลขององค์กรบริหำร
ท้องถิ่นทุกรูปแบบ ในระดับชำติและระดับจังหวัด ร่วมกันเป็นองค์กร
เดียว โดยมีองค์ประกอบสี่ฝำ่ ย ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กำรบริหำรท้องถิ่น ผู้แทนข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวนเท่ำกัน ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ ส่วนองค์กรบริหำรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอำจมีองค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลเป็นกำรเฉพำะได้ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
(๓) ให้มีคณะกรรมกำรดำเนินกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นโดยระบบคุณธรรมในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ
มาตรา ๒๘๘ การแต่งตัง้ และการให้พนักงานข้าราชการและ
ตัดออกทั้งมำตรำ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ้นจากตาแหน่ ง ต้องเป็ นไป
ตามความต้องการและความเหมาะสมและความจาเป็ นของแต่ละ
ท้องถิน่ โดยการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกัน และอาจได้รบั การพัฒนาร่วมกันหรือ
สับเปลีย่ นบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกันได้
รวมทัง้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ซึง่ เป็ นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลท้องถิน่
ก่อน ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

๑๙๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กำรโยกย้ำย กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรเลื่อนเงินเดือน และกำร
ลงโทษพนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป ต้องมีองค์กรพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิน่ เพื่อ
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
สร้างระบบคุม้ ครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิน่ ตามวรรค
หนึ่งจะต้องประกอบด้วย ผูแ้ ทนของหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูแ้ ทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ ทนข้าราชการส่วน
ท้องถิน่ และผูท้ รงคุณวุฒซิ ึ่งมีคณ
ุ สมบัติ โดยมีจานวนเท่ากัน ทัง้ นี้
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ โดยมีจานวนเท่ากัน
การโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ลงโทษพนักงานข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้ำที่
มาตรา ๒๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ย่อมมีอานาจ
บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอัน หน้าทีบ่ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ หรือ
ดีของท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดกำรศึกษำอบรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะจัดการศึกษา
และกำรฝึกอำชีพตำมควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรภำยในท้องถิ่น
อบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการ
นั้น และเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่
ภายในท้องถิน่ นัน้ และเข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาอบรม
ขัดต่อมำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๘๑ ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ของรัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา ๔๓ โดยคานึงถึงความสอดคล้อง
กำรจัดกำรศึกษำอบรมภำยในท้องถิ่นตำมวรรคสอง องค์กร
กับมาตรฐานและมาตรา ๘๑ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติระบบ
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงกำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี
การศึกษาของชาติ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย
การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิน่ ตามวรรคสอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องคานึงถึงการบารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ ด้วย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ตัดออกทั้งมำตรำ

๑๙๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๙๐ เพื่อส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้อยต้องมีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
(๑) กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
(๒) กำรเข้ำไปมีส่วนในกำรบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพำะในกรณีที่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรดำรงชีวิตของประชำชนในพื้นที่ของตน
(๓) กำรมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำเพือ่ ริเริม่ โครงกำรหรือกิจกรรมใด
นอกเขตพื้นที่ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภำพอนำมัย
ของประชำชนในพื้นที่

มาตรา ๒๙๐ เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ย่อมมีอานาจหน้าทีส่ ง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ที่
(๒) การเข้าไปมีสว่ นร่วมในการบารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่นอกเขตพืน้ ที่ เฉพาะใน
กรณีทอ่ี าจมีผลกระทบต่อการดารงชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีข่ อง
ตน
(๓) การมีสว่ นร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริม่ โครงการหรือ
กิจกรรมใดนอกเขตพืน้ ทีซ่ ง่ึ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ ที่
(๔) การมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่

ตัดออกทั้งมำตรำ

๑๙๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
หมวด ๘
ศาล
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

หมวด ๘๑๐
ศาล
ไม่มีการแก้ไข

ภาค ๓
หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
หมวด ๑๐๑
ศาลและกระบวนการยุติธรรม
ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๒๑๗ หลักนิติธรรมอันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญใน
ระบอบประชาธิปไตย อย่างน้อยมีหลักการพื้นฐานสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ความสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหนืออาเภอใจ
ของบุคคล และการเคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งโดยรัฐและ
ประชาชน
(๒) การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค
(๓) การแบ่งแยกการใช้อานาจ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
และการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม
(๔) นิติกระบวน ซึ่งอย่างน้อยต้องไม่บังคับใช้รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษทางอาญาแก่บุคคล ให้บุคคลมีสิทธิในการ
ปกป้องตนเองเมื่อสิทธิหรือเสรีภาพถูกกระทบ ไม่บังคับให้บุคคลต้อง
ให้ถ้อยคาซึ่งทาให้ต้องรับผิดทางอาญา ไม่ทาให้บุคคลต้องถูกดาเนิน
คดีอาญาในการกระทาความผิดเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง และมี
ข้อกาหนดให้สันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคา
พิพากษาว่ากระทาผิด
(๕) ความเป็นอิสระของศาล และความสุจริตเที่ยงธรรมของ
กระบวนการยุติธรรม

๑๙๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๑๘ กระบวนการยุติธรรมต้องเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย มีความเป็นธรรม มีมาตรฐานที่ชัดเจน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีขั้นตอนการดาเนินกระบวนพิจารณาที่
เหมาะสมกับประเภทคดี มีประสิทธิภาพ ไม่ล่าช้าโดยไม่มเี หตุอัน
สมควร และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
การดาเนินกระบวนพิจารณาของศาลต้องมีการกาหนด
ระยะเวลาการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งของคู่ความและของ
ศาลไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันในการพิจารณาพิพากษาคดี
และต้องเปิดเผยให้ทราบเป็นการทั่วไป
คู่ความ คู่กรณี และทนายความ มีหน้าที่ร่วมมือกับศาลเพื่อให้
การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ถ้ามีการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตย่อมต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ
คาพิพากษา คาวินิจััย และคาสั่ง ต้องแสดงเหตุผลประกอบ
การวินิจััยหรือการมีคาสั่ง ต้องอ่านโดยเปิดเผย รวมทั้งต้องให้ผมู้ ี
ส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ด้วย
มาตรา ๒๓๓ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอานาจของ
มาตรา ๒๓๓๑๙๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็ น
มาตรา ๑๙๗๒๑๙ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็น
ศาลซึ่งต้องดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระ
อานาจของศาล ซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามหลัก
อานาจของศาลซึง่ ต้องดาเนินการให้เป็ นไปโดยยุตธิ รรม ตาม
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
นิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญตามและกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
มาตรา ๒๔๙ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษา พระมหากษัตริย์
พิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ผู้พิพากษาและตุลาการมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาอรรถ
อรรถคดีให้เป็ นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็ นธรรม ตาม
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาและตุลาการไม่
คดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็วปราศจากอคติทั้งปวง และเป็น
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ธรรม ตามรัฐธรรมนูญต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และกฎหมาย
การโยกย้ายผูพ้ พิ ากษาและตุลาการโดยไม่ได้รบั ความ
การจ่ายสานวนคดีให้ผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตาม
ยินยอมจากผูพ้ พิ ากษาและตุลาการนัน้ จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็ น ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับประเภทคดีที่ต้องพิจารณาพิพากษา
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ
การโยกย้ายตามวาระตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ เป็ นการเลื่อน

๑๙๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

การเรียกคืนสานวนคดีหรือการโอนสานวนคดี จะกระทามิได้
เว้นแต่เป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี
การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตาม
วาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่
อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจาเลยในคดีอาญา
มาตรา ๒๕๐ ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการ
การเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมิได้

ตาแหน่งให้สงู ขึน้ เป็ นกรณีทอ่ี ยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินยั
หรือตกเป็ นจาเลยในคดีอาญา เป็ นกรณีทก่ี ระทบกระเทือนต่อ
ความยุตธิ รรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสดุ วิสยั หรือ
เหตุจาเป็ นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจะเป็ นข้าราชการการเมืองหรือผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองมิได้
มาตรา ๒๔๙ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาและตุลา
การไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลาดับชั้น
การจ่ายสานวนคดีให้ผู้พพิ ากษาและตุลาการ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ
การเรียกคืนสานวนคดีหรือการโอนสานวนคดี จะกระทา
มิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุตธิ รรมใน
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็น
การโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อน
ตาแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินยั
หรือตกเป็นจาเลยในคดีอาญา
มาตรา ๒๕๐ ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการ
การเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมิได้

การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่
เป็นการโยกย้ายตามวาระตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อน
ตาแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทาง
วินัยหรือตกเป็นจาเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที่กระทบกระเทือน
ต่อความยุตธิ รรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุจาเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง มิได้
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนา
ระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับมิได้ เมื่อมีการเพิ่มเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนให้ปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของ
ผู้พิพากษาหรือตุลาการขึ้นเป็นไปตามสัดส่วน
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการเลื่อน
ตาแหน่ง ผู้พิพากษาและตุลาการ ต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
วินัยและการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาและตุลาการโดย
องค์กรบริหารงานบุคคลของศาลต้องมีหลักประกันในการใช้สิทธิ
อุทธรณ์โดยตรงไปยังศาลชั้นสูงสุดที่ผู้พิพากษาหรือตุลาการนั้นสังกัด
อยู่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๐๒ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๙๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๒๕๓๒๐๒ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการ ให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ทัง้ นี้ จะนาระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจา
ตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บงั คับมิได้
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับกับ
กรรมการการเลือกตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗๓๒๒๐ การแต่งตัง้ และการให้ผพู้ พิ ากษาในศาล
มาตรา ๒๗๓ การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาล
ยุติธรรมพ้นจากตาแหน่ง ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ยุตธิ รรมพ้นจากตาแหน่ง ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
ตุลาการศาลยุตธิ รรมก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้พิพากษา
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้
ในศาลยุติธรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล พิพากษาในศาลยุตธิ รรม ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะ
ยุติธรรม ในการนี้ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้ง
กรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม ในการนี้ให้คณะกรรมการตุลาการ
คณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่อง
ศาลยุตธิ รรมแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขึน้ ชัน้ ศาลละหนึ่งคณะ เพือ่
ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา
การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องคานึงถึงความรูค้ วามสามารถและ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย เป็ นสาคัญ
มาตรา ๒๕๓ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ทั้งนี้ จะนาระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนมาใช้บังคับ มิได้
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม
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ทั้งนี้ จะนาระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนมาใช้บังคับมิได้
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๐ การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยุตธิ รรม
พ้นจากตาแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุตธิ รรมก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ
ผู้พิพากษาในศาลยุตธิ รรม ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะ
กรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม ในการนี้ให้คณะกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ
เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา
การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย เป็นสาคัญ

มาตรา ๒๒๐ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรม ต้องเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ปราศจากอคติทั้ง
ปวง ตามหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
ในกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายเห็นว่ากฎหมายหรือกฎใดก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ
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ประชาชนหรือไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๗ ให้ศาลหรือหน่วยงานของ
รัฐดังกล่าวส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
มาตรา ๒๓๔ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดย
มาตรา ๒๓๔๑๙๘ บรรดาศาลทัง้ หลายจะตัง้ ขึน้ ได้กแ็ ต่
มาตรา ๑๙๘๒๒๑ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดย
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ โดยให้จัดตั้งศาลอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน
โดยพระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดี
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
การตัง้ ศาลขึน้ ใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง
ที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเัพาะแทนศาลที่มีอยูต่ ามกฎหมาย
การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดี
หรือคดีทม่ี ขี อ้ หาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลทีม่ อี ยูต่ าม
สาหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทามิได้
ที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเัพาะแทนศาลที่มีอยูต่ ามกฎหมาย
กฎหมายสาหรับพิจารณาพิพากษาคดีนนั ้ จะกระทามิได้
มาตรา ๒๓๕ การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทามิได้
การบัญญัตกิ ฎหมายให้มผี ลเป็ นการเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไข
หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้
การบัญญัติกฎหมายให้มผี ลเป็นการเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไข
เพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธพี จิ ารณาเพื่อใช้แก่
แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเัพาะ จะกระทามิได้
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใด
คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทามิได้
คดีหนึ่งโดยเัพาะ จะกระทามิได้
มาตรา ๒๓๕ การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธี
พิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทามิได้
มาตรา ๒๔๘ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ระหว่าง
มาตรา ๒๔๘๑๙๙ ในกรณีทม่ี ปี ั ญหาเกีย่ วกับอานาจหน้าที่
มาตรา ๑๙๙๒๒๒ ในกรณีที่มีปญ
ั หาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้พิจารณาวินิจััย
ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้
ระหว่างศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้
ชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็น พิจารณาวินิจฉัยชีข้ าดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึง่ ประกอบด้วย พิจารณาวินิจััยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วย
ประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานศาลฎีกาเป็ นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธาน
ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธาน
อื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นกรรมการ
ศาลอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องวินิจััยชี้ขาด และผู้ทรงคุณวุฒอิ ื่น
ศาลอื่น และผูท้ รงคุณวุฒอิ ่นื อีกไม่เกินสีค่ นตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
หลักเกณฑ์การเสนอปัญหาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
อีกทางนิติศาสตร์อย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินสี่ห้าคนเป็นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
กฎหมายบัญญัติ
หลักเกณฑ์การเสนอปั ญหาตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามที่ โดยให้หน่วยธุรการของคณะกรรมการมาจากหน่วยธุรการของศาล
ยุติธรรมและศาลปกครองสลับกันทาหน้าที่คราวละหนึ่งปี ทั้งนี้
กฎหมายบัญญัติ
ตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นกรรมการ
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ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่งเป็นประธานกรรมการเป็นรายคดีที่มีปัญหาต้องพิจารณาวินิจััย
หลักเกณฑ์การเสนอปัญหาและการวินิจััยปัญหาตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๕๑ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและ
มาตรา ๒๕๑๒๐๐ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ผูพ้ พิ ากษา
มาตรา ๒๐๐๒๒๓ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษา
ตุลาการ และทรงให้พ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตาแหน่ง และตุลาการ และทรงให้พน้ จากตาแหน่ง เว้นแต่กรณีทพ่ี น้ จาก
และตุลาการ และทรงให้พ้นจากตาแหน่งหนึ่งเพื่อไปดารงตาแหน่ง
เพราะความตาย
อื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่นตามกฎหมาย
ตาแหน่งเพราะความตาย
การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจาก
หรือเพราะความตาย ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
การแต่งตัง้ และการให้ผพู้ พิ ากษาและตุลาการในศาลอื่น
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พ้นจาก
การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาและตุลาการในศาลอื่น
นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง และศาลทหาร
ตาแหน่ง ตลอดจนอานาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกล่าว
นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร
พ้นจากตาแหน่ ง ตลอดจนอานาจพิพากษาคดีและวิธพี จิ ารณาของ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้น
พ้นจากตาแหน่ง ตลอดจนอานาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของ
ศาลดังกล่าว ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลนัน้
ศาลดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้น
มาตรา ๒๕๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้อง
มาตรา ๒๐๑๒๒๔ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการ
มาตรา ๒๕๒๒๐๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผูพ้ พิ ากษาและ
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคาดังต่อไปนี้
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคาดังต่อไปนี้
ตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริยด์ ว้ ยถ้อยคา
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
ดังต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ใน
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผูป้ ฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
พระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้
ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง
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เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้ง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่ง
ในพระปรมาภิ
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จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
ราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบ
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
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การปกครองระบอบ
และกฎหมายทุกประการ”
แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายสัตย์
ปฏิญาณตามวรรคหนึ่งต่อพระรัชทายาทหรือผู้แทนพระองค์ก็ได้
แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”
มาตรา ๒๗๔ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วย
มาตรา ๒๒๑๒๒๕ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
มาตรา ๒๗๔๒๒๑ คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
บุคคลดังต่อไปนี้
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้คณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กร
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
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(๑) ประธานศาลฎีกาเป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นแต่ละชัน้ ศาล ได้แก่ ศาลฎีกา
หกคน ชั้นศาลละอุทธรณ์สค่ี น รวมเป็นสิบและศาลชัน้ ต้นสองคน
ซึง่ เป็ นข้าราชการตุลาการในแต่ละชัน้ ศาล และได้รบั เลือกจาก
ข้าราชการตุลาการในทุกแต่ละชัน้ ศาล
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ านวนสองคน ซึง่ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็นข้าราชการตุลาการ และได้รบั เลือกจากวุฒสิ ภา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธกี ารเลือกกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ในกรณีทไ่ี ม่มกี รรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ่ง (๓)
หรือมีแต่ไม่ครบสองคน ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
จานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนเห็นว่ามีเรื่องเร่งด่วนทีต่ อ้ งให้ความ
เห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมจานวนดังกล่าว
เป็ นองค์ประกอบและองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนัน้ ได้
มาตรา ๒๗๙๒๒๖ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
มาตรา ๒๗๙ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วย
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
บุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคนซึ่งเป็นตุลาการใน
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ านวนเก้าคนซึง่ เป็ นตุลาการ
ศาลปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วยกันเอง
ในศาลปกครองและได้รบั เลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วย
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบั เลือกจากวุฒิสภาสองคน
กันเอง
และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ ได้รบั เลือกจากวุฒสิ ภาสอง
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการ
คน และจากคณะรัฐมนตรีอกี หนึ่งคน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาล ชั้นศาลละสี่คน
รวมเป็นสิบสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และ
ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการในทุกชั้นศาล
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึ่งไม่เป็นหรือเคย
เป็นข้าราชการตุลาการ และได้รับเลือกจากวุฒิสภา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
บริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาหรือตุลาการของศาลใด ต้อง
ประกอบด้วยประธานของศาลนั้นเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งจากผู้พิพากษาหรือตุลาการของศาลนั้นในแต่ละชั้นศาล
ในสัดส่วนที่เหมาะสม และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
พิพากษาหรือตุลาการและไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการซึ่งเป็นผู้พิพากษาหรือ
ตุลาการของศาลนั้น เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาล ได้แก่ ศาลฎีกา
หกคน ศาลอุทธรณ์สี่คน และศาลชั้นต้นสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการ
ตุลาการในแต่ละชั้นศาล และได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการใน
แต่ละชั้นศาล
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการตุลาการ และได้รบั เลือกจากวุฒิสภา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่ได้รบั เลือกตั้งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่
ไม่มผี ู้พิพากษาหรือตุลาการในชั้นศาลนั้นซึ่งไม่เคยได้รับเลือกตั้งให้
ดารงตาแหน่งดังกล่าวมาก่อน ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งนั้นดารงตาแหน่ง
ได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมี
แต่ไม่ครบสองคนจานวน ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
จานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดหกคนเห็นว่ามีเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความ

๒๐๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธกี ารเลือกกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ในกรณีทไ่ี ม่มกี รรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ่ง (๓)
หรือมีแต่ไม่ครบสามคน ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
จานวนไม่น้อยกว่าหกคนเห็นว่าเป็ นเรื่องเร่งด่วนทีต่ อ้ งให้ความ
เห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจานวนดังกล่าว
เป็ นองค์ประกอบและองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนัน้ ได้
มาตรา ๒๕๔๒๐๓ บุคคลจะดารงตาแหน่งกรรมการใน
มาตรา ๒๕๔ บุคคลจะดารงตาแหน่งกรรมการในคณะ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม กรรมการในคณะกรรมการ
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอื่นตาม ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของ
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
ศาลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ในเวลาเดียวกันมิได้ ทัง้ นี้ ไม่
กรรมการโดยตาแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าจะเป็ นกรรมการโดยตาแหน่งหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
เห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจานวนดังกล่าว
เป็นองค์ประกอบและองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้
บุคคลซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการในองค์กรบริหารงานบุคคล
ของศาลหนึ่ง จะไปดารงตาแหน่งกรรมการในองค์กรบริหารงาน
บุคคลของศาลอื่นหรือกรรมการทีม่ ีอานาจหน้าที่ในการบริหารศาล
ใด ในเวลาเดียวกันมิได้
มาตรา ๒๒๖ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนเก้าคนซึ่งเป็นตุลาการใน
ศาลปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วย
กันเอง
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาสอง
คน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึง่ คน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓)
หรือมีแต่ไม่ครบสามคน ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
จานวนไม่น้อยกว่าหกคนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความ
เห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจานวนดังกล่าว
เป็นองค์ประกอบและองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้
มาตรา ๒๐๓ บุคคลจะดารงตาแหน่งกรรมการในคณะ
กรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม กรรมการในคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการ

๒๐๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ของศาลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดยตาแหน่งหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๓๐๖ ในวาระเริม่ แรก ให้ผพู้ พิ ากษาในศาลฎีกา
มาตรา ๓๐๖๒๒๖ ในวาระเริม่ แรก ให้ผู้พพิ ากษาในศาล
ฎีกาที่เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีอายุ
ทีเ่ คยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาซึง่ มีอายุครบ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏิบัติ
หกสิบปี บริบรู ณ์ในปี งบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ผูพ้ พิ ากษาอาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ได้ ทัง้ นี้ จนกว่า หน้าที่ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ได้ ทั้งนี้
จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์
จะมีการปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการกาหนดหลักเกณฑ์การ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาอาวุโสประธานศาลฎีกา ประธาน
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษาอาวุโส
ศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ให้ตรา
และศาลทหาร มีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่พระมหา
กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผพู้ พิ ากษาศาลยุตธิ รรมดารง
กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว ในกรณี
ตาแหน่งได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปี และผูพ้ พิ ากษาศาลยุตธิ รรม
ที่ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งดังกล่าวยังไม่พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุที่
ซึง่ มีอายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์ขน้ึ ไปในปี งบประมาณใดซึง่ ได้
เกษียณอายุราชการ ให้แต่งตั้งผู้นนั้ ให้ดารงตาแหน่งอื่นตามที่องค์กร
ปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้วไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ปี และผ่านการประเมิน
บริหารงานบุคคลของศาลนั้นกาหนด
สมรรถภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ สามารถขอไปดารงตาแหน่ง
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ตรา
ผูพ้ พิ ากษาอาวุโสในศาลซึง่ ไม่สงู กว่าขณะดารงตาแหน่งได้
กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมดารง
กฎหมายทีจ่ ะตราขึน้ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องมี ตาแหน่งได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปี และผู้พิพากษาศาลยุตธิ รรม
บทบัญญัตใิ ห้ผทู้ จ่ี ะมีอายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์ขน้ึ ไปในปี งบประมาณ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใดซึง่ ได้
ใดในระยะสิบปี แรกนับแต่วนั ทีก่ ฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปีและผ่านการประเมิน
ทยอยพ้นจากตาแหน่งทีด่ ารงอยู่เป็ นลาดับในแต่ละปี ต่อเนื่องกัน สมรรถภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่ สามารถขอไปดารงตาแหน่ง
ไปและสามารถขอไปดารงตาแหน่งผูพ้ พิ ากษาอาวุโสต่อไปได้
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลซึ่งไม่สงู กว่าขณะดารงตาแหน่งได้
ให้นาบทบัญญัตใิ นวรรคสอง และวรรคสาม ไปใช้กบั
ผู้พิพากษาหรือตุลาการของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลอื่น
พนักงานอัยการด้วย โดยอนุโลม
นอกจากศาลทหาร ซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้น
จากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบรู ณ์

๒๐๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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มาตรา ๒๗๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ
การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๗๕ ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่
เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา
การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๗๐๒๑๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็ นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาล
รัฐธรรมนูญเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ
การแต่งตัง้ เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องมา
จากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้รบั ความ
เห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๗๕๒๒๒ ศาลยุตธิ รรมมีหน่วยธุรการของศาล
ยุตธิ รรมทีเ่ ป็ นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธานศาลฎีกา

แต่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่พ้นจากราชการเพราะเหตุดังกล่าว อาจ
รับราชการเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการอาวุโสต่อไปได้จนมีอายุครบ
เจ็ดสิบปีบริบรู ณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายทีจ่ ะตราขึ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้อง
มีบทบัญญัติให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณใดในระยะสิบปีแรกนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวมี
ผลใช้บังคับ ทยอยพ้นจากตาแหน่งที่ดารงอยู่เป็นลาดับในแต่ละปี
ต่อเนื่องกันไปและสามารถขอไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
ต่อไปได้
ให้นาบทบัญญัตใิ นวรรคสอง และวรรคสาม ไปใช้กับ
พนักงานอัยการด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๗๒๒๗ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง และศาลอื่นนอกจากศาลทหาร มีหน่วยธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้น
การแต่งตั้ง การพ้นจากตาแหน่ง การประเมินประสิทธิภาพ
และการดาเนินการทางวินัย เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องมาจากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้รับความ
เห็นชอบจากองค์กรบริหารงานบุคคลของคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญนั้นตามที่กฎหมายบัญญัติ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒๐๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

สานักงานศาลยุติธรรมมีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การแต่งตัง้ เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม ต้องมาจาก
การเสนอของประธานศาลฎีกาและได้รบั ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
สานักงานศาลยุตธิ รรมมีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๘๐๒๒๗ ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาล
มาตรา ๒๘๐ ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองที่เป็น
อิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรง ปกครองทีเ่ ป็ นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลปกครองเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด
ต่อประธานศาลปกครองสูงสุด
การแต่งตัง้ เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ต้องมาจาก
การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
การเสนอของประธานศาลปกครองสูงสุดและได้รบั ความเห็นชอบ
บัญญัติ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
สานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
สานักงานศาลปกครองมีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ส่วนที่ ๒
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๒๒ ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาล
ยุติธรรมที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา
การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม ต้องมาจาก
การเสนอของประธานศาลฎีกาและได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมตามที่กฎหมายบัญญัติ
สานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๒๗ ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองที่
เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลปกครองเป็นผูบ้ ังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด
การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ต้องมาจาก
การเสนอของประธานศาลปกครองสูงสุดและได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
สานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ส่วนที่ ๒
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอัยการ

๑. องค์กรอัยการ

๒๐๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอานาจหน้าทีต่ ามที่
บัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่าด้วยอานาจและหน้าที่
ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น
พนักงานอัยการมีอสิ ระในการพิจารณาสังคดี
่ และการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปโดยเทีย่ งธรรม
การแต่งตัง้ และการให้อยั การสูงสุดพ้นจากตาแหน่งต้อง
เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการอัยการ และได้รบั ความเห็นชอบ
จากวุฒสิ ภา
ให้ประธานวุฒสิ ภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ อัยการสูงสุด
องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการทีเ่ ป็ นอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น โดยมีอยั การสูงสุดเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชา ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
พนักงานอัยการต้องไม่เป็ นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือ
กิจการอื่นของรัฐในทานองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการอัยการ ทัง้ ต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือ
กระทากิจการใดอันเป็ นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบตั หิ น้าที่
หรือเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิแห่
์ งตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ และต้องไม่
เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือทีป่ รึกษากฎหมาย หรือดารงตาแหน่งอื่น
ใดทีม่ ลี กั ษณะงานคล้ายคลึงกันนัน้ ในห้างหุน้ ส่วนบริษทั
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๕๕๒๒๘ พนักงานอัยการมีอานาจหน้าที่ตามที่
บัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่าด้วยอานาจและ
หน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่นองค์กรอัยการมีอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าทีใ่ ห้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม ตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมพนักงานอัยการมีอานาจ
หน้าที่ตามที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
อัยการและพนักงานอัยการ และกฎหมายอื่น
ในการสอบสวนคดีอาญาทีส่ าคัญ ให้พนักงานอัยการมีอานาจ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คาสั่งชี้ขาดคดีเกีย่ วกับคาสั่งฟ้อง ไม่ฟ้อง ถอนฟ้อง อุทธรณ์
ฎีกา ไม่อุทธรณ์ฎีกา หรือถอนอุทธรณ์ฎีกา ของอัยการสูงสุดตาม
กฎหมาย ต้องแสดงเหตุผลประกอบการมีคาสั่ง รวมทั้งต้องให้ผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ด้วย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตาแหน่งต้อง
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอัยการ และได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภา
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการเลื่อน
ตาแหน่ง วินัยและการลงโทษทางวินัย ของข้าราชการอัยการ ต้องมี
หลักประกันความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๑๙ วรรคสี่ และมาตรา ๒๒๖ วรรคสอง มาใช้
บังคับกับข้าราชการอัยการด้วยโดยอนุโลม

๒๐๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ อัยการสูงสุด
องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็น
ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
องค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการต้องเป็นอิสระ
ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต้องไม่เป็น
หรือเคยเป็นข้าราชการอัยการและไม่เป็นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การเมือง อัยการสูงสุด ผู้แทนของข้าราชการอัยการซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งจากข้าราชการอัยการแต่ละชั้นในสัดส่วนที่เหมาะสม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการอัยการหรือผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการซึง่
เป็นข้าราชการอัยการทั้งหมด เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
หก ให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
พนักงานข้าราชการอัยการต้องไม่เป็นกรรมการดารงตาแหน่ง
หรือปฏิบัตหิ น้าที่ใดในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทานอง
เดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการหรือในห้าง
หุ้นส่วนบริษัท ไม่เป็นที่ปรึกษาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือ
ดารงตาแหน่งใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพหรือกระทากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งตาแหน่งหน้าที่ราชการ
และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือดารง

๒๐๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

ส่วนที่ ๒
ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาล
รัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภาจากบุคคล
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษา
ศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ
จานวนห้าคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญ่ ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธลี งคะแนนลับ จานวนสองคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา
๒๕๗ จานวนห้าคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา
๒๕๗ จานวนสามคน
ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองให้คน
หนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒสิ ภา
ทราบ
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ไม่มีการแก้ไข

ตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนบริษัท
ของข้าราชการอัยการ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สานักงานอัยการสูงสุดมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๕๕๒๐๔ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสี่แปด
คน ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามคาแนะนาของวุฒสิ ภาจาก
บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา ซึง่ ได้รบั เลือกโดยทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาโดย
วิธลี งคะแนนลับ จานวนห้าสามคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึง่ ได้รบั เลือกโดย
ทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธลี งคะแนนลับ
จานวนสองคน
(๓) ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์ซง่ึ มีความรูค้ วาม
เชีย่ วชาญทางด้านนิตศิ าสตร์อย่างแท้จริงและได้รบั เลือกตาม
มาตรา ๒๕๗๒๐๖ จานวนห้าสองคน
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
สังคมศาสตร์อ่นื ซึง่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญทางด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รบั เลือกตามมาตรา ๒๕๗๒๐๖
จานวนสามสองคน

มาตรา ๒๐๔๒๒๙ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปด
จานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริยท์ รงแต่งตั้งตามคาแนะนาของ
วุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษา
ศาลฎีกาซึง่ และได้รับเลือกโดยจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธี
ลงคะแนนลับ จานวนสามสองคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยจาก
ที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ
จานวนสองคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขานิติศาสตร์ จานวนสามคน โดยต้องเป็น
ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริงและ
ได้รับเลือกตามมาตรา ๒๐๖ จานวนสองกฎหมายมหาชนอย่างน้อย
หนึ่งคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์อื่นผู้ซึ่งมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญทางด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา ๒๐๖
ภาครัฐหรือผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ จานวนสองคน

๒๑๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
ในกรณีทไ่ี ม่มผี พู้ พิ ากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดได้รบั เลือกตาม (๑) หรือ (๒) ให้ทป่ี ระชุมใหญ่ศาล
ฎีกาหรือทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี
เลือกบุคคลอื่นซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา
๒๐๕ และมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญทางด้านนิตศิ าสตร์ทเ่ี หมาะสม
จะปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็ นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
ให้ผไู้ ด้รบั เลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองให้
คนหนึ่งเป็ นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธาน
วุฒสิ ภาทราบ
ให้ประธานวุฒสิ ภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ในกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดได้รับเลือกตาม (๑) หรือ (๒) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี
เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๐๕ และมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ที่
เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองให้คน
หนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒสิ ภา
ทราบ
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๗ การสรรหาและการเลือกตั้งตุลาการศาล
มาตรา ๒๐๖๒๓๐ การให้มีคณะกรรมการสรรหาและการ
มาตรา ๒๕๗๒๐๖ การสรรหาและการเลือกตั้งตุลาการ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ให้ดาเนินการดังนี้
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้ดาเนินการ เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔๒๒๙ (๓) และ (๔)
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ให้ดาเนินการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการประเภทต่าง ๆ
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของ
(๑) ให้มคี ณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะ ดังต่อไปนี้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน คณบดี
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะ
คณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือก หนึ่ง ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือ
หนึ่ง ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด
เทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้
กันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็น
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน เหลือสี่คน คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรค และประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึง่ เลือกกันเองให้เหลือ
เป็นกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่สรรหาและจัดทาบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) จานวนสิบคน และ
การเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละ หนึ่งคน เป็นกรรมการทาหน้าทีส่ รรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๑๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จานวนหกคน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้
ดารงตาแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผู้
ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึง่ ต้องกระทาโดยวิธลี งคะแนนลับ ใน
การนี้ ให้ห้าคนแรกในบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ
สามคนแรกในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผูไ้ ด้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้า
จานวนผูไ้ ด้รับเลือกดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕
(๓) มีไม่ครบห้าคน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔)
มีไม่ครบสามคน ให้นารายชื่อผูไ้ ม่ได้รับเลือกในคราวแรกในบัญชีนั้นมาให้
สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และใน
กรณีนี้ ให้ผไู้ ด้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลาดับจนครบจานวน เป็นผู้
ได้รับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผไู้ ด้รับคะแนนเท่ากันใน
ลาดับใดอันเป็นเหตุให้มผี ไู้ ด้รบั เลือกเกินห้าคนหรือสามคน แล้วแต่กรณี ให้
ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๕๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บังคับ

หนึ่งคน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ า
ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร และประธานองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญซึง่ เลือกกันเองให้เหลือสี่หนึ่งคน เป็ นกรรมการคณะ
กรรมการดังกล่าวมี ทาหน้าทีส่ รรหาและจัดทาบัญชีรายชื่อคัดเลือก
ผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) จานวนสิบคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จานวนหกคน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุทาให้ตอ้ งมีการ
เลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว แล้วให้เสนอรายชื่อผูไ้ ด้รบั
เลือกพร้อมความยินยอมของผูน้ นั ้ ต่อประธานวุฒสิ ภา มติในการ
เสนอชื่อคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิ ดเผยและต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่สองในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด
เท่าทีม่ อี ยู่ ในกรณีทไ่ี ม่มกี รรมการในตาแหน่งใด หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ากรรมการทีเ่ หลืออยู่นนั ้ มีจานวนไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ หลืออยู่ ทัง้ นี้ ให้นาบทบัญญัตใิ นมาตรา
๑๑๓ วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
(๒) ให้ประธานวุฒสิ ภาเรียกประชุมวุฒสิ ภาเพื่อมีมติเลือกให้
ความเห็นชอบบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อในบัญชีคดั เลือกตาม (๑) ซึ่ง
ต้องกระทาโดยภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายชื่อ การลงมติ
ให้ใช้วธิ ลี งคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และสามคนแรกในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมี

ตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่มีเหตุทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว แล้วให้เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกพร้อมความยินยอมของ
ผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้อง
ลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการ
ในตาแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ถ้ากรรมการ
ที่เหลืออยู่นั้นมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้คณะกรรมการสรร
หาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๑๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดย
อนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คน ซึ่งเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
สองคน และเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
สองคน
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึง่ เลือกโดยพรรคการเมือง
และกลุม่ การเมืองฝ่ายรัฐบาล หนึง่ คน และเลือกโดยพรรคการเมือง
และกลุม่ การเมืองฝ่ายค้าน หนึ่งคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึง่ เลือกโดยคณบดีคณะ
นิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึง่ เลือกโดยคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกโดยสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ
(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้
ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ใน
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คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกในกรณีทว่ี ุฒสิ ภาให้ความ
เห็นชอบ ให้ประธานวุฒสิ ภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้
ต่อไป ในกรณีทว่ี ุฒสิ ภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทัง้ หมดเท่าที่มี
อยู่ของวุฒิสภาเป็นหรือบางส่วน ผู้ได้รับเลือกเป็นให้สง่ รายชื่อนัน้
กลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้า
จานวนผู้ได้รับเลือกดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๒๕๕ (๓) มีไม่ครบห้าคน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๕๕ (๔) มีไม่ครบสามคน ให้นารายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกใน
คราวแรกในบัญชีนั้นมาให้สมาชิกพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้
ดาเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับวุฒสิ ภาออกเสียงลงและมีมติยนื ยันตาม
มติเดิมด้วยคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้
ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลาดับจนครบจานวน เป็นผู้ได้รับ
เลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันใน
ลาดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคนหรือสามคน แล้วแต่
กรณีเอกฉันท์ ให้สง่ รายชื่อนัน้ ให้ประธานวุฒสิ ภาจับสลากว่าผู้ใดเป็น
ผู้ได้รับเลือกนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้ ต่อไป แต่ถา้ มติ
ทีย่ นื ยันตามมติเดิมไม่เป็ นเอกฉันท์ ให้เริม่ กระบวนการสรรหาใหม่
ซึง่ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุให้
ต้องดาเนินการดังกล่าว
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บังคับในกรณีทไ่ี ม่อาจสรรหาผูท้ รงคุณวุฒติ าม (๑) ได้ภายในเวลาที่
กาหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตัง้ ผู้
พิพากษาในศาลฎีกาซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

กรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานวุฒิสภานาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป ในกรณีที่วุฒิสภาไม่
เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายชื่อนัน้
กลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อม
ด้วยเหตุผลเพื่อให้ดาเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติ
ยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายชื่อนั้นให้
ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป แต่
ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ ให้เริม่ กระบวนการ
สรรหาใหม่ ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่มีเหตุให้ต้องดาเนินการดังกล่าว
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นผู้พิพากษา
หรือตุลาการหรือคณบดี
กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง จะ
เข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มิได้ และให้กรรมการ
ดังกล่าวประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
สรรหา
ในกรณีที่ไม่อาจสรรหากรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑)
ได้ภายในเวลาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ครบตามที่กาหนดไว้ใน
วรรคหนึ่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หากกรรมการสรรหาที่สรรหามาได้
นั้นมีจานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด และ
มีกรรมการที่มาจากประเภทต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าสี่ประเภท ให้
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คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ แต่หาก
สรรหากรรมการสรรหาได้น้อยกว่านั้น ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
แต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษา
ศาลฎีกาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคน และให้ที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองสามคน เป็นกรรมการสรรหา และให้
กรรมการสรรหาดังกล่าวเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนเพื่อดาเนินการ
ตาม (๑)เป็นประธานกรรมการสรรหา และให้บุคคลดังกล่าวเป็น
คณะกรรมการสรรหาแทน
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง การสรรหาและการเลือกตั้งตุลาการ
มาตรา ๒๐๖ วรรคหนึง่ ๒๓๑ การสรรหาและการเลือก
มาตรา ๒๕๗๒๐๖ วรรคหนึ่ง การสรรหาและการเลือกตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ให้ดาเนินการดังนี้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ดาเนินการดังต่อไปนี้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของ
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะ
(๑) ให้มคี ณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน คณบดี
หนึ่ง ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด
คณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือก หนึ่ง ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ
เทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้
กันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็น
ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน เหลือสี่คน คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรค เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่สรรหาและจัดทาบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) จานวนสิบคน และ
การเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละ ผู้ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จานวนหกคน เสนอต่อประธาน
หนึ่งคน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ า มาตรา ๒๐๔๒๒๙ (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น
วันที่มีเหตุทที่ าให้ต้องมีการสรรหาบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร และประธานองค์กรอิสระตาม
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้
แล้วให้เสนอรายชื่อผูไ้ ด้รับเลือกนัน้ พร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อ
รัฐธรรมนูญซึง่ เลือกกันเองให้เหลือสี่หนึ่งคน เป็ นกรรมการคณะ
ดารงตาแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่
กรรมการดังกล่าวมี ทาหน้าทีส่ รรหาและจัดทาบัญชีรายชื่อคัดเลือก ประธานวุฒิสภา มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดย
น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
ผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓) จานวนสิบคน และ
กรรมการทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตาแหน่งใด
จานวนสามคน และให้ทป่ี ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
แต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจานวนสองคน เป็ นกรรมการ
สรรหาเพื่อดาเนินการตาม (๑) แทน
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(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผู้
ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึง่ ต้องกระทาโดยวิธลี งคะแนนลับ ใน
การนี้ ให้ห้าคนแรกในบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ
สามคนแรกในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผูไ้ ด้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้า
จานวนผูไ้ ด้รับเลือกดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕
(๓) มีไม่ครบห้าคน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔)
มีไม่ครบสามคน ให้นารายชื่อผูไ้ ม่ได้รับเลือกในคราวแรกในบัญชีนั้นมาให้
สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และใน
กรณีนี้ ให้ผไู้ ด้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลาดับจนครบจานวน เป็นผู้
ได้รับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผไู้ ด้รับคะแนนเท่ากันใน
ลาดับใดอันเป็นเหตุให้มผี ไู้ ด้รบั เลือกเกินห้าคนหรือสามคน แล้วแต่กรณี ให้
ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จานวนหกคน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุทาให้ตอ้ งมีการ
เลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว แล้วให้เสนอรายชื่อผูไ้ ด้รบั
เลือกพร้อมความยินยอมของผูน้ นั ้ ต่อประธานวุฒสิ ภา มติในการ
เสนอชื่อคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิ ดเผยและต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่สองในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด
เท่าทีม่ อี ยู่ ในกรณีทไ่ี ม่มกี รรมการในตาแหน่งใด หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ากรรมการทีเ่ หลืออยู่นนั ้ มีจานวนไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ หลืออยู่ ทัง้ นี้ ให้นาบทบัญญัตใิ นมาตรา
๑๑๓ วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
(๒) ให้ประธานวุฒสิ ภาเรียกประชุมวุฒสิ ภาเพื่อมีมติเลือกให้
ความเห็นชอบบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อในบัญชีคดั เลือกตาม (๑) ซึ่ง
ต้องกระทาโดยภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายชื่อ การลงมติ
ให้ใช้วธิ ลี งคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และสามคนแรกในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมี
คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกในกรณีทว่ี ุฒสิ ภาให้ความ
เห็นชอบ ให้ประธานวุฒสิ ภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้
ต่อไป ในกรณีทว่ี ุฒสิ ภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทัง้ หมดเท่าที่มี
อยู่ของวุฒิสภาเป็นหรือบางส่วน ผู้ได้รับเลือกเป็นให้สง่ รายชื่อนัน้
กลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้า

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมี
จานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติ
ในมาตรา ๑๑๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่กรรมการในตาแหน่งใดไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะ
กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมการที่
เหลืออยู่
(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความ
เห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑)วรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รบั รายชื่อ การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีที่
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป ในกรณีที่วฒ
ุ ิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดาเนินการ
สรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่
เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์
ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้งต่อไป แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ ให้เริ่ม
กระบวนการสรรหาใหม่ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดาเนินการดังกล่าว

๒๑๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๕๙ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญมีวาระการดารงตาแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตอ่ ไปจนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้า
พนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
จานวนผู้ได้รับเลือกดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๒๕๕ (๓) มีไม่ครบห้าคน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๕๕ (๔) มีไม่ครบสามคน ให้นารายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกใน
คราวแรกในบัญชีนั้นมาให้สมาชิกพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้
ดาเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับวุฒสิ ภาออกเสียงลงและมีมติยนื ยันตาม
มติเดิมด้วยคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้
ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลาดับจนครบจานวน เป็นผู้ได้รับ
เลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันใน
ลาดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคนหรือสามคน แล้วแต่
กรณีเอกฉันท์ ให้สง่ รายชื่อนัน้ ให้ประธานวุฒสิ ภาจับสลากว่าผู้ใดเป็น
ผู้ได้รับเลือกนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้ ต่อไป แต่ถา้ มติ
ทีย่ นื ยันตามมติเดิมไม่เป็ นเอกฉันท์ ให้เริม่ กระบวนการสรรหาใหม่
ซึง่ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุให้
ต้องดาเนินการดังกล่าว
มาตรา ๒๕๙๒๐๘ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดารงตาแหน่งเก้าปี นบั แต่วนั ทีพ่ ระมหา
กษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่าประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็ น
เจ้าพนักงานในการยุตธิ รรมตามกฎหมาย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๐๘๒๓๒ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดารงตาแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหา
กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดารงตาแหน่งประธานศาล
รัฐธรรมนูญมาครบสามปีแล้ว พ้นจากตาแหน่งประธานศาล
รัฐธรรมนูญ แต่ให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไป แล้ว
ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งให้
ดารงตาแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญแทน

๒๑๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๕๖ ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔)
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบรู ณ์
(๓) เคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการสูงสุด
อธิบดีหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์
(๔) ไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของพรรค
การเมือง ในระยะสามปีก่อนดารงตาแหน่ง
(๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๕๖๒๐๕ ผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ (๓)
และ (๔) ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสีส่ บิ ห้าปี บริบรู ณ์
(๓) เคยเป็ นรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหาร
สูงสุด กรรมการการเลือกตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือ
ผูด้ ารงตาแหน่ งทางบริหารในหน่ วยราชการทีม่ อี านาจบริหาร
เทียบเท่าอธิบดี หรือดารงตาแหน่ งไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ หรือเคย
เป็ นทนายความทีป่ ระกอบวิชาชีพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องไม่น้อย
กว่าสามสิบปี นับถึงวันทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖๑๐๐ หรือมาตรา
๑๐๙๑๐๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ ให้ต้องอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไป
จนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รบั
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็น
เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย
มาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๐๗ มาตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐
ตัดออกทั้งมาตรา
มาตรา ๒๓๓ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระ การกระทาอันเป็นการต้องห้ามในระหว่างที่ดารง
ตาแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
การอื่นที่จาเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดย
อย่างน้อยต้องมีข้อกาหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าทีต่ รวจสอบการใช้อานาจรัฐ มาแล้ว เข้ารับ
การสรรหา และการพ้นจากตาแหน่งเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรู ณ์

๒๑๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๕) ไม่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
(๖) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นสมาชิกหรือผูด้ ารงตาแหน่งอื่นของ
พรรคการเมือง ในระยะสามปี ก่อนดารงตาแหน่ ง
(๗) ไม่เป็ นกรรมการการเลือกตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๒๕๘ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
มาตรา ๒๕๘๒๐๗ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
รัฐธรรมนูญต้อง
ศาลรัฐธรรมนูญต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๑) ไม่เป็ นข้าราชการซึง่ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
(๒) ไม่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือไม่เป็ นกรรมการหรือที่
หรือของหน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ
ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุน้ ส่วน บริษทั หรือ
ลูกจ้างของบุคคลใด
องค์การทีด่ าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปั นกัน
(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
หรือเป็ นลูกจ้างของบุคคลใด
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครอง
(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
สูงสุด หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการ
โดยได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น ผู้ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้
ต่อเมื่อตนได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดง ในศาลปกครองสูงสุดเลือกบุคคล หรือวุฒสิ ภา แล้วแต่กรณี เลือกให้
หลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ความเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รบั ความ
ซึ่งต้องกระทาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้
ยินยอมของบุคคลนัน้ ผูไ้ ด้รบั เลือกจะเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ต่อเมื่อตน

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

๒๑๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้น ได้ลาออกจากการเป็ นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐาน
มิได้เคยรับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้นาบทบัญญัติ
ให้เป็ นทีเ่ ชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ซึง่
มาตรา ๒๖๑ มาใช้บังคับ
ต้องกระทาภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เลือกหรือได้รบั ความ
เห็นชอบ แต่ถา้ ผูน้ นั ้ มิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระ
ภายในเวลาทีก่ าหนด ให้ถอื ว่าผูน้ นั ้ มิได้เคยรับเลือกหรือได้รบั ความ
เห็นชอบให้เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา
๒๖๑๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับ
มาตรา ๒๖๐๒๐๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
มาตรา ๒๖๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่ง
(๑) ตาย
เมื่อ
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรู ณ์
(๑) ตาย
(๓) ลาออก
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖
(๓) ลาออก
(๕) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕๘
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง
๒๕๖๒๐๕
(๗) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก
(๕) กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๒๕๘๒๐๗
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่
(๖) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ให้ถอดถอนออก
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๗
จากตาแหน่ง
(๗) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนนั ้ จะยังไม่ถงึ ทีส่ ดุ หรือ
มีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็ นกรณีทค่ี ดียงั ไม่ถงึ ทีส่ ดุ หรือมีการรอ
การลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิน่ ประมาท

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

๒๑๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ หลืออยู่
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๖๗๒๑๖
มาตรา ๒๖๑ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
มาตรา ๒๖๑๒๑๐ ในกรณีทป่ี ระธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้เริ่ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งตามวาระพร้อมกันทัง้ หมด ให้
ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่
เริม่ ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๕๒๐๔ และมาตรา ๒๕๗๒๐๖ ภายใน
วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สามสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ น้ จากตาแหน่ง
ในกรณีทป่ี ระธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาล
พ้นจากตาแหน่งนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดยที่ รัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้นามาตรา ๒๕๕ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดาเนินการดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พน้
(๑) ในกรณีทเ่ี ป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ได้รบั เลือก
จากตาแหน่ง
โดยทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้นาดาเนินการตามมาตรา ๒๕๕
(๒) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดย
๒๐๔ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ดาเนินการเลือกให้แล้ว
ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ให้นามาตรา ๒๕๕ (๒) มาใช้บังคับโดย
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ น้ จากตาแหน่ง
อนุโลม ทั้งนี้ ให้ดาเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
(๒) ในกรณีทเ่ี ป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ได้รบั เลือก
พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) โดยทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้นาดาเนินการ
หรือ (๔) ให้นามาตรา ๒๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อ ตามมาตรา ๒๕๕ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ดาเนินการ
ผู้สมควรเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) เลือก๒๐๔ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ น้ จาก
หรือ (๔) เป็นจานวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งต่อประธานวุฒิสภา ตาแหน่ง
และให้วุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ดาเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายใน
(๓) ในกรณีทเ่ี ป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าทั้งหมด ๒๕๕๒๐๔ (๓) หรือ (๔) ให้นาดาเนินการตามมาตรา ๒๕๗ มาใช้
หรือบางส่วนในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ดาเนินการ บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นตุลาการศาล
ตามมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา รัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) หรือ (๔) เป็น
จานวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งต่อประธานวุฒิสภา และ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

๒๒๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่ง ให้นา
บทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับ

ให้วฒ
ุ ิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ดาเนินการเลือก๒๐๖ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ น้ จากตาแหน่ง
ในกรณีทต่ี ุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่ งไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วนในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้
ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๗๒๐๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั เปิ ด
สมัยประชุมของรัฐสภา
ในกรณีทป่ี ระธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่ ง ให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๕๕๒๐๔ วรรคสองสาม มาใช้บงั คับ

มาตรา ๒๖๔ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไม่มีคาวินิจััยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลรอการ
พิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว และส่งความเห็นเช่นว่านั้นตาม
ทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจััย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคาโต้แย้งของคู่ความตาม
วรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รบั การวินิจััย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่
รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
คาวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบ
กระเทือนถึงคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว

มาตรา ๒๖๔๒๑๑ ในการทีศ่ าลจะใช้บทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อม
ด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ต้องด้วยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไม่มคี าวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกีย่ วกับบทบัญญัตนิ นั ้ ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้
ชั่วคราว และส่งความเห็นเช่นว่านัน้ ตามทางการเพื่อศาล
รัฐธรรมนูญจะได้พจิ ารณาวินิจฉัย ในระหว่างนัน้ ให้ศาลดาเนินการ
พิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชวคราว
ั่
จนกว่าจะมี
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคาโต้แย้งของคู่ความตาม
วรรคหนึ่งไม่เป็ นสาระอันควรได้รบั การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะ
ไม่รบั เรื่องดังกล่าวไว้พจิ ารณาก็ได้
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทงั ้ ปวง แต่ไม่
กระทบกระเทือนถึงคาพิพากษาของศาลอันถึงทีส่ ดุ แล้ว

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๑๑๒๓๔ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วย
เหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖
และยังไม่มีคาวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาล
รัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจััย ในระหว่างนั้นให้ศาลดาเนินการ
พิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีคา
วินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคาโต้แย้งของคู่ความตาม
วรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รบั การวินิจััย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่
รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทงั้ ปวง แต่ไม่
กระทบกระเทือนถึงคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว

๒๒๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๒ บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รบั รองไว้มสี ทิ ธิย่นื คาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคา
วินิจฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
การใช้สทิ ธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นกรณีทไ่ี ม่อาจใช้สทิ ธิ
โดยวิธกี ารอื่นได้แล้ว ทัง้ นี้ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๖๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ
องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ให้องค์กรนั้นหรือประธานรัฐสภา
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจััย

มาตรา ๒๖๔ วรรคสาม คาวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้
ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สดุ แล้ว
มาตรา ๒๖๗ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่ง
พิจารณาและในการทาคาวินจิ ััย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่น้อยกว่าเก้าคน คาวินจิ ััยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่
จะมีบญ
ั ญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทาคา
วินิจััยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ
คาวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญและคาวินิจััยของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๑๒๒๓๕ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มสี ิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคา
วินิจััยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๖๒๑๔ ในกรณีทม่ี ปี ญ
ั หาความขัดแย้ง
มาตรา ๒๑๔๒๓๖ ในกรณีที่มีความขัดแย้งปัญหาเกี่ยวกับ
อานาจหน้าทีร่ ะหว่างของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
เกีย่ วกับอานาจหน้าทีข่ องระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญทีม่ ิใช่ศาลตั้งแต่สอง
องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญทีม่ ใิ ช่ศาลตัง้ แต่สององค์กรขึน้ ไป
ให้องค์กรนั้นหรือประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรนัน้
องค์กรขึ้นไปซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ หรือคณะ
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรรมการสรรหาองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ผู้นา
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจััย
มาตรา ๒๖๔๒๑๑ วรรคสาม คาวินิจฉัยของศาล
มาตรา ๒๑๖๒๓๗ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน
การนั่งพิจารณาและในการทาคาวินิจััย ต้องประกอบด้วยตุลาการ
รัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทงั ้ ปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงคา
ศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าห้าคน คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
พิพากษาของศาลอันถึงทีส่ ดุ แล้ว
ั ญัติเป็นอย่างอื่นใน
มาตรา ๒๖๗๒๑๖ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบญ
รัฐธรรมนูญนี้
ในการนังพิ
่ จารณาและในการทาคาวินิจฉัย ต้องประกอบด้วย
คาวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถอื เสียงข้างมาก เว้นแต่จะมี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเก้าห้าคน คาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญให้ถอื เสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบญ
ั ญัตเิ ป็ นอย่างอื่นใน บัญญัตเิ ป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง
เป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทาความเห็นในการวินิจััยในส่วนของตน
รัฐธรรมนูญนี้
พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ

๒๒๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

คาวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความ
เป็นมาหรือคากล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผล
ในการวินิจััยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
มาตรา ๒๖๘ คาวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด
มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
มาตรา ๒๖๙ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไป
ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกาหนด ซึ่งต้องกระทาโดยมติเอกัันท์ของคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมี
หลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การให้โอกาส
คู่กรณีแสดงความเห็นของตนก่อนการวินิจััยคดี การให้สิทธิคู่กรณีขอ
ตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และการให้เหตุผลประกอบคาวินิจััยหรือคาสั่งของศาล
รัฐธรรมนูญด้วย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ เป็ นองค์คณะทุกคนจะต้องทา
คาความเห็นในการวินจิ ฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อ
ทีป่ ระชุมก่อนการลงมติ
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคาความเห็นในการ
วินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ความเป็ นมาหรือคากล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงทีไ่ ด้มาจากการ
พิจารณา เหตุผลในการวินจิ ฉัยในปั ญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย และบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีย่ กขึน้
อ้างอิง
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็ นเด็ดขาด มีผลผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็ นไปตามพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๘ คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด
มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
มาตรา ๒๖๙ วิธีพจิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไป
ตามทีศ่ าลรัฐธรรมนูญกาหนด ซึ่งต้องกระทาโดยมติเอกฉันท์ของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วิธีพจิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อย
ต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
การให้โอกาสคู่กรณีแสดงความเห็นของตนก่อนการวินิจฉัยคดี
การให้สิทธิคู่กรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปิดโอกาส

คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการ
วินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบ
ด้วยความเป็นมาหรือคากล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการ
พิจารณา เหตุผลในการวินจิ ฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้น
อ้างอิง
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
คาวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐทุกองค์กร และให้
ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงคาพิพากษาของศาลอัน
ถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้ คาวินิจััยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นใน
การวินิจััยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
วิธีพจิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคสาม คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้
ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงคาพิพากษาของศาลอัน
ถึงที่สุดแล้ว

๒๒๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ให้มีการคัดค้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการให้เหตุผล
ประกอบคาวินิจฉัยหรือคาสั่งของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
มาตรา ๒๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจเรียก
มาตรา ๒๖๕๒๑๓ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญ
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้
มีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องจากบุคคลใด หรือ
ถ้อยคา ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของ เรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานสอบสวน
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดาเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่ง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
การพิจารณาได้
ท้องถิน่ ดาเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจแต่งตัง้ บุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีม่ อบหมาย
มาตรา ๒๑๕ ในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเรื่องใด
หรือประเด็นใดทีไ่ ด้มกี ารเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เป็ น
เรื่องหรือประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้เคยพิจารณาวินิจฉัยแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รบั เรื่องหรือประเด็นดังกล่าวไว้พจิ ารณาก็ได้
ไม่มกี ารแก้ไข
ส่วนที่ ๓
ศาลยุติธรรม
มาตรา ๒๗๑ ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง
มาตรา ๒๗๑๒๑๘ ศาลยุตธิ รรมมีอานาจพิจารณาพิพากษา
เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจของศาลอื่น คดีทงั ้ ปวง เว้นแต่คดีทร่ี ฐั ธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัตใิ ห้อยู่ใน
อานาจของศาลอื่น
มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง ศาลยุตธิ รรมมีสามชั้น คือ ศาล
มาตรา ๒๗๒๒๑๙ วรรคหนึ่ ง ศาลยุตธิ รรมมีสามชัน้
ชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่นใน คือ ศาลชัน้ ต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ทม่ี บี ญ
ั ญัตไิ ว้
รัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น
เป็ นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๗๒ วรรคสองและวรรคสาม
มาตรา ๒๗๒๒๑๙ วรรคสี่และวรรคห้า
ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
ให้มแี ผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองในศาล
โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารง
ฎีกา โดยองค์คณะผูพ้ พิ ากษาประกอบด้วยผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ตัดออกทั้งมาตรา

ตัดออกทั้งมาตรา

ไม่มกี ารแก้ไข
มาตรา ๒๑๘๒๓๘ ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาพิพากษา
คดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ใน
อานาจของศาลอื่น
มาตรา ๒๑๙ วรรคหนึง่ ๒๓๙ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาล
ชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิ ว้เป็นอย่าง
อื่นในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๑๙ วรรคสีแ่ ละวรรคห้า๒๔๐ ให้มีแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษา
ประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้

๒๒๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
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พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จานวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้เลือกเป็นรายคดี
อานาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ให้เป็นไปตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้และในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง

ดารงตาแหน่ งไม่ต่ากว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาหรือผูพ้ พิ ากษาอาวุโสซึง่
เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาจานวนเก้าคน ซึง่
ได้รบั เลือกโดยทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธลี งคะแนนลับ และให้
เลือกเป็ นรายคดี
อานาจหน้าทีข่ องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมืองและวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ให้เป็ นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้และในกฎหมายพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด้ ารง
ตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๒๗๒๒๑๙ วรรคสาม ให้ศาลฎีกามีอานาจ
พิจารณาและวินิจฉัยคดีทเ่ี กีย่ วกับการเลือกตัง้ และการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่
สมาชิกวุฒสิ ภา และให้ศาลอุทธรณ์มอี านาจพิจารณาและวินจิ ฉัยคดีท่ี
เกีย่ วกับการเลือกตัง้ และการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทัง้ นี้ วิธพี จิ ารณาและวินิจฉัย
คดีให้เป็ นไปตามระเบียบทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด โดยต้องใช้
ระบบไต่สวนและเป็ นไปโดยรวดเร็ว

พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่า
กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจานวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้เลือกเป็นรายคดี
อานาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง การอุทธรณ์คาพิพากษา และวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
นี้และในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม๒๔๑ ให้ศาลฎีกามีอานาจพิจารณา
และวินจิ ฉัยคดีที่เกีย่ วกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
และให้ศาลอุทธรณ์มีอานาจพิจารณาและวินจิ ฉัยคดีที่เกีย่ วกับการ
เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผูบ้ ริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ วิธีพจิ ารณาและวินจิ ฉัยคดีให้
เป็นไปตามระเบียบทีท่ ี่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด โดยต้องใช้ระบบ
ไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็วให้ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และ
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ มีอานาจพิจารณาและพิพากษาคดี
ดังต่อไปนี้
(๑) คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ให้อยู่ในอานาจของศาลอุทธรณ์ และคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่ของศาลใดให้อยู่ในอานาจของศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนั้น แล้วแต่กรณี

๒๒๕
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ส่วนที่ ๔
ศาลปกครอง
มาตรา ๒๗๖ ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือในกากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๗๒๒๑๙ วรรคสอง ศาลฎีกามีอานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทร่ี ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัตใิ ห้เสนอ
ต่อศาลฎีกาได้โดยตรง และคดีทอ่ี ุทธรณ์หรือฎีกาคาพิพากษาหรือ
คาสังของศาลชั
่
น้ ต้นหรือศาลอุทธรณ์ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ เว้น
แต่เป็ นกรณีทศ่ี าลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงทีอ่ ุทธรณ์
หรือฎีกานัน้ จะไม่เป็ นสาระอันควรแก่การพิจารณา ศาลฎีกามี
อานาจไม่รบั คดีไว้พจิ ารณาพิพากษาได้ ทัง้ นี้ ตามระเบียบที่
ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด
ไม่มีการแก้ไข

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๒) คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนีส้ ินและเอกสารประกอบ หรือ
จงใจยื่นบัญชีดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ศาลอุทธรณ์และ
ศาลอุทธรณ์ภาคมีอานาจพิจารณาพิพากษา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
(๓) คดีชานัญพิเศษให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
วิธีพิจารณาและการพิพากษาคดีตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด โดยต้องใช้ระบบไต่สวน
และเป็นไปโดยรวดเร็ว
ตัดอออกทั้งวรรค

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๗๖๒๒๓ ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษา
มาตรา ๒๒๓๒๔๒ ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษา
คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ คดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าทีข่ อง
หรือราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกากับดูแลของรัฐบาล รัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

๒๒๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกากับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน ซึ่ง
เป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาที่
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการ
กระทาหรือการละเว้นการกระทาที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้อง
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น และจะมีศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้

กับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกากับดูแลของรัฐบาล
ด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทาหรือการละเว้นการ
กระทาทีห่ น่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐนั้น ต้องปฏิบัตใิ ช้อานาจทางปกครองตาม
กฎหมาย หรือเนื่องมาจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาที่
ดาเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐนั้น ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามกฎหมาย ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ รวมทัง้ มีอานาจ
พิจารณาพิพากษาเรื่องทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัตใิ ห้อยูใ่ น
อานาจของศาลปกครอง
อานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้
ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึง่ เป็ นการใช้อานาจโดยตรงตาม
รัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนัน้
ให้มศี าลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้น และจะมี
ศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์ดว้ ยก็ได้
มาตรา ๒๗๗๒๒๔ การแต่งตัง้ และการให้ตุลาการในศาล
ปกครองพ้นจากตาแหน่ง ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะ
กรรมการตุลาการศาลปกครองตามทีก่ ฎหมายบัญญัตกิ ่อน แล้วจึง
นาความกราบบังคมทูล
ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์และผูท้ รงคุณวุฒใิ นการบริหาร
ราชการแผ่นดินอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วยกันปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อานาจทาง
ปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดาเนินกิจการทาง
ปกครอง รวมทั้งคดีอันเนื่องมาจากการบริหารและการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าทีข่ อง
ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รวมทั้งตลอดจนมีอานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจของศาลปกครอง
อานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาด
ใช้อานาจหน้าทีซ่ ึ่งเป็นการใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญรัฐ นั้น
ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น และจะมีศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้

มาตรา ๒๗๗ การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครอง
พ้นจากตาแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคม
ทูล
ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน อาจได้รบั แต่งตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้

มาตรา ๒๒๔๒๔๓ ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขานิติศาสตร์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดิน อาจได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้ การแต่งตั้งและการให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองพ้นจากตาแหน่งสูงสุดให้แต่งตัง้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด
และต้องได้รับความเห็นชอบของจากคณะกรรมการตุลาการศาล

๒๒๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้แต่งตั้งไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และ
ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้วจึงนาความ
กราบบังคมทูล
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการ
ในศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

ได้ การแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้
แต่งตัง้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ทัง้ หมด และต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครองตามทีก่ ฎหมายบัญญัตแิ ละได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา
ก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ
ตุลาการในศาลปกครอง ต้องได้รบั ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ตุลาการศาลปกครองในชัน้ ศาลใดจะมีจานวนเท่าใด ให้
เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกาหนด

ปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิตศิ าสตร์และผูท้ รงคุณวุฒใิ นการบริหาร
ราชการแผ่นดินอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ได้ การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้
แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดทั้งหมด และต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รบั ความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
การคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองบัญญัติ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้ว
จึงนาความกราบบังคมทูล ในการนี้ ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของจานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ
ตุลาการในศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจานวนเท่าใด ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกาหนด
มาตรา ๒๔๔ ให้มีแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
ในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด

๒๒๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๗๘ การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ดารง
ตาแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแล้ว ให้นายก
รัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๗๘๒๒๕ การแต่งตัง้ ตุลาการในศาลปกครอง
ให้ดารงตาแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดนัน้ เมื่อได้รบั ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒสิ ภาแล้ว
ให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้ ต่อไป
ไม่มกี ารแก้ไข

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
องค์คณะ อานาจหน้าที่ การฟ้องคดีและวิธีพิจารณาของศาล
แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ตัดออกทั้งมาตรา

ส่วนที่ ๕
ไม่มีการแก้ไข
ศาลทหาร
มาตรา ๒๘๑ ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
มาตรา ๒๘๑๒๒๘ ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษา
มาตรา ๒๒๘๒๔๕ ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษา
ทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
คดีอาญาซึง่ ผูก้ ระทาผิดเป็ นบุคคลทีอ่ ยู่ในอานาจศาลทหารและคดี คดีอาญาซึ่งผู้กระทาผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหารและคดีอนื่
การแต่งตั้งและการให้ตลุ าการศาลทหารพ้นจากตาแหน่ง ให้ อื่น ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแต่งตั้งและการให้ตลุ าการศาลทหารพ้นจากตาแหน่ง ให้
การแต่งตัง้ และการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากตาแหน่ง
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
หมวด ๑๐
หมวด ๑๐๑๒
หมวด ๑๒๒
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๑
การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนีส้ ิน
การตรวจสอบทรัพย์สนิ บททั่วไป
การแสดงบัญชีรายการตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ นิ
มาตรา ๒๔๖ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐต้องเป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย สุจริต และปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์
รวมทั้งต้องกระทาโดยกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐที่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง

๒๒๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๙๑ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้ มี
หน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งที่เข้ารับตาแหน่งหรือพ้นจากตาแหน่ง
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่น
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นสาเนา
หลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว
รวมทั้งสาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปี
ภาษีที่ผ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกากับ
ไว้ในบัญชีและสาเนาหลักฐานที่ยนื่ ไว้ทุกหน้าด้วย

มาตรา ๒๙๑๒๕๙ ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ดังต่อไปนี้ มีหน้าทีย่ ่นื บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของ
ตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทุกครัง้ ทีเ่ ข้ารับ
ตาแหน่งหรือพ้นจากตาแหน่ง
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒสิ ภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่น
(๖) ผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ย่นื พร้อมเอกสารประกอบซึง่ เป็ น
สาเนาหลักฐานทีพ่ สิ จู น์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
ดังกล่าว รวมทัง้ สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในรอบปี ภาษีทผ่ี ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องกากับไว้ในบัญชีและสาเนาหลักฐานที่ยื่นไว้
ทุกหน้าด้วย
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้รวมถึงทรัพย์สนิ ของผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การเมืองทีม่ อบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคล
อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย

มาตรา ๒๕๙๒๔๗ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้
มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สาเนาแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทุกครั้งที่เข้ารับตาแหน่งหรือพ้นจากตาแหน่ง
องค์กรตรวจสอบอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าทีต่ รวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ
(๓๔) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๔๕) สมาชิกวุฒิสภา
(๕๖) ข้าราชการการเมืองอื่นและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
อื่น
(๖๗) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
(๘) เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
บัญชีเอกสารทีต่ ้องยื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นพร้อมเอกสาร
ต้องประกอบซึ่งเป็นสาเนาหลักฐานด้วยบัญชีทพี่ ิสูจน์ความมีอยู่
จริงของแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว รวมทัง้ สาเนา
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา
พร้อมทั้งเอกสารที่เกีย่ วข้องของคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งผู้ซึ่งบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ได้มอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินของตน ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒๓๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๙๓ เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบแล้ว ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติซึ่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มอบหมาย ลงลายมือชื่อกากับไว้ในบัญชีทุกหน้า
บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบกาหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีของผู้ดารงตาแหน่ง
อื่นห้ามมิให้เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจััยชี้ขาด และได้รับการร้องขอ
จากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและ
หนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว

มาตรา ๒๙๓๒๖๑ เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว ให้ประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมาย ลงลายมือ
ชื่อกากับไว้ในบัญชีทุกหน้า
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ และเอกสารประกอบ
ตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒสิ ภา ให้เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว
แต่ตอ้ งไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดต้องยื่นบัญชี
ดังกล่าว บัญชีของผูด้ ารงตาแหน่ งอื่นห้ามมิให้จะเปิ ดเผยแก่ผู้ใด เว้น
แต่ได้ต่อเมื่อการเปิ ดเผยดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
พิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชีข้ าด และได้รบั การร้องขอจากศาลหรือ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง
ของทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ดังกล่าวโดยเร็ว

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้รวมถึงทรัพย์สินของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคล
อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้าทีต่ รวจสอบการใช้อานาจรัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว แต่ต้องไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชี
ของผู้ดารงตาแหน่งอื่นจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อการเปิดเผยดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจััยชี้ขาด
และได้รับการร้องขอจากศาล ผู้มสี ่วนได้เสีย หรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๖๑ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว
แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดต้องยื่นบัญชี
ดังกล่าว บัญชีของผู้ดารงตาแหน่งอื่นจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อการ
เปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือ
การวินิจฉัยชี้ขาด และได้รับการร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสีย
หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง
ของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว

๒๓๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๙๒ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ินตาม
มาตรา ๒๙๑ ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่
ยื่นบัญชีดังกล่าว และต้องยื่นภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตาแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเข้ารับตาแหน่ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากตาแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง
(๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๙๑ ซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว
ตายในระหว่างดารงตาแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจาก
ตาแหน่ง ให้ทายาทหรือผูจ้ ัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ ินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดารงตาแหน่งนั้นตาย ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ผดู้ ารงตาแหน่งตาย
ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนีส้ ินอีกครัง้ หนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย

มาตรา ๒๙๒๒๖๐ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
ตามมาตรา ๒๙๑๒๕๙ ให้แสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่
จริงในวันทีย่ ื่นบัญชีดังกล่าวเข้ารับตาแหน่งหรือวันทีพ่ น้ จาก
ตาแหน่ง แล้วแต่กรณี และต้องยื่นภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทเ่ี ป็ นการเข้ารับตาแหน่ง ให้ย่นื ภายในสามสิบ
วันนับแต่วนั เข้ารับตาแหน่ง
(๒) ในกรณีทเ่ี ป็ นการพ้นจากตาแหน่ง ให้ย่นื ภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ในกรณีทบ่ี ุคคลตามมาตรา ๒๙๑๒๕๙ ซึง่ ได้ย่นื บัญชี
ไว้แล้ว ตายในระหว่างดารงตาแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้น
จากตาแหน่ง ให้ทายาทหรือผูจ้ ดั การมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ทีม่ อี ยูใ่ นวันทีผ่ ดู้ ารงตาแหน่งนัน้ ตาย ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ารงตาแหน่งตาย
ผูด้ ารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ้ ริหารท้องถิน่
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ซึง่ พ้นจาก
ตาแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มหี น้าทีย่ ่นื บัญชีแสดง
รายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ทีม่ อี ยูจ่ ริงในวันครบหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีพ่ น้
จากตาแหน่งดังกล่าวอีกครัง้ หนึ่งโดยให้ย่นื ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทีพ่ น้ จากตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาหนึ่งปี ดว้ ย
มาตรา ๒๙๔๒๖๒ ในกรณีทม่ี กี ารยื่นบัญชีเพราะเหตุทผ่ี ู้
ดารงตาแหน่ งทางการเมืองผูใ้ ดพ้นจากตาแหน่งหรือตาย ให้
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทาการ
ตรวจสอบความเปลีย่ นแปลงของทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของผูด้ ารง

ตัดออกทั้งมาตรา

มาตรา ๒๙๔ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุที่ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตาแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทาการตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งนั้น แล้วจัดทา

ตัดออกทั้งมาตรา

๒๓๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

รายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ในกรณีที่ปรากฏว่าผูด้ ารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งผู้ใดมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตก
เป็นของแผ่นดินต่อไป
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๓๐๕ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ตาแหน่งนัน้ แล้วจัดทารายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวให้
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ในกรณีทป่ี รากฏว่าผูด้ ารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งผูใ้ ดมี
ทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ ให้ประธานกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสง่ เอกสารทัง้ หมดทีม่ อี ยู่พร้อมทัง้
รายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินคดีต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สนิ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ผิดปกตินนั ้ ตกเป็ นของแผ่นดินต่อไป และให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๗๒ วรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๓๐๕ วรรคห้า มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
มาตรา ๒๙๕ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชี
มาตรา ๒๙๕๒๖๓ ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองผูใ้ ด
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สนิ และเอกสารประกอบตามที่กาหนดไว้ใน จงใจไม่ย่นื บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ และเอกสาร
รัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ ินและ
ประกอบตามทีก่ าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดง
เอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง รายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ และเอกสารประกอบด้วยข้อความอัน
ให้ทราบ ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ครบกาหนดต้องยืน่ ตามมาตรา
เป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้อเท็จจริงทีค่ วรแจ้งให้ทราบ ให้ผู้นั้นพ้นจาก
๒๙๒ หรือนับแต่วันที่ตรวจพบว่ามีการกระทาดังกล่าว แล้วแต่กรณี และผู้
ตาแหน่งนับแต่วันที่ครบกาหนดต้องยื่นตามมาตรา ๒๙๒ หรือนับ
นั้นต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองใด ๆ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่
แต่วันที่ตรวจพบว่ามีการกระทาดังกล่าว แล้วแต่กรณี และผู้นั้น
พ้นจากตาแหน่ง
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ต้องห้ามมิคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
การทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจััยชี้ขาดต่อไป และเมือ่ แห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ััยชี้ขาดแล้ว ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๙๗ มาใช้บังคับ ทางการเมืองใด ๆ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
โดยอนุโลม
วินิจฉัยต่อไป
เมื่อมีกรณีถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมืองวินิจฉัยว่าผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองผูใ้ ดกระทา

ตัดออกทั้งมาตรา

๒๓๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๙๖ บทบัญญัติมาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา
๒๙๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๒๙๕ วรรคหนึ่ง ให้ใช้
บังคับกับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยโดย
อนุโลม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
ความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ผนู้ นั ้ พ้นจากตาแหน่ งในวันทีศ่ าล
รัฐธรรมนูญฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
วินิจฉัยชี้ขาดต่อไป และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว โดย
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๙๗๙๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม และผูน้ นั ้
ต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือดารงตาแหน่งใดใน
พรรคการเมืองเป็ นเวลาห้าปี นบั แต่วนั ทีศ่ าลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองวินิจฉัยด้วย
มาตรา ๒๙๖๒๖๔ บทบัญญัตมิ าตรา ๒๙๑๒๕๙ มาตรา
๒๙๒๒๖๐ มาตรา ๒๙๓๒๖๑ วรรคหนึ่งและวรรคสามสอง และ
มาตรา ๒๙๕๒๖๓ วรรคหนึ่ง ให้ใช้บงั คับกับเจ้าหน้าทีอ่ ื่นของรัฐ
ตามทีบ่ ัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดด้วย
โดยอนุโลม
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อาจเปิ ดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ และเอกสาร
ประกอบทีม่ กี ารยื่นไว้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้ ถ้าเป็ นประโยชน์ในการ
ดาเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทาความผิด ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ส่วนที่ ๒
การกระทาที่เป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ตัดออกทั้งมาตรา

ไม่มีการแก้ไข

๒๓๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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มาตรา ๒๔๘ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องไม่กระทาการทีเ่ ป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องไม่ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ไม่กาหนดนโยบายหรือเสนอกฎหมายหรือกฎซึ่งเอื้อ
ประโยชน์ต่อกิจการที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้เสียอยู่
(๒) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น มา
ประกอบการใช้ดลุ พินิจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลนั้น
(๓) ไม่ใช้เวลาราชการหรือของหน่วยงาน เงิน ทรัพย์สิน
บุคลากร บริการ สิ่งอานวยความสะดวก หรือข้อมูลภายในของทาง
ราชการหรือหน่วยงาน ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ
(๔) ไม่กระทาการใด ดารงตาแหน่งใด หรือปฏิบัติการใด ใน
ฐานะส่วนตัว ทีก่ ่อให้เกิดความเคลือบแคลงว่าจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ หรือเป็นที่เสื่อมเสียแก่
ตาแหน่งหน้าที่
มาตรา ๑๑๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง
มาตรา ๒๖๕๒๔๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๑๐๒๖๕ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิก
(๑) ไม่ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงาน
และสมาชิกวุฒิสภารัฐมนตรีต้อง
วุฒสิ ภาต้อง
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
(๑) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่
(๑) ไม่ดารงตาแหน่งหรือหน้าทีใ่ ดในหน่วยราชการ
ท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ นอกจากข้าราชการการเมืองอื่น
ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิน่
ซึ่งมิใช่รัฐมนตรี
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิน่ ทั้งนี้ นอกจาก ลูกจ้างของบุคคลใด
(๒) ไม่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
(๑๒) ไม่ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ
ข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี
รัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ไม่รบั หรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทาน
หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุน้ ส่วนหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้ถือหุ้นในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษัทที่รบั สัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ ัญญาใน
จากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้า
(๒๓) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทาน
ลักษณะดังกล่าว
เป็ นคู่สญ
ั ญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
จากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้า

๒๓๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
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ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงาน
ตามปกติ
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรับหรือดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในกรณีที่ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรี

รัฐวิสาหกิจ อันมีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็ นหุน้ ส่วน
หรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีร่ บั สัมปทานหรือเข้าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในลักษณะดังกล่าว ทัง้ นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๓) ไม่รบั เงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็ นพิเศษนอกเหนือไปจากที่
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบตั กิ ับต่อบุคคล
อื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ
(๔) ไม่กระทาการอันเป็ นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘
บทบัญญัตมิ าตรานี้มใิ ห้ใช้บงั คับในกรณีทส่ี มาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภารับเบีย้ หวัด บาเหน็จ บานาญ เงินปี พระบรม
วงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บงั คับในกรณี
ทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภารับหรือดารงตาแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา หรือกรรมการที่
ได้รบั แต่งตัง้ ในฐานะเป็นผูท้ รงคุณวุฒิตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในกรณีที่
ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี
ให้นาความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บงั คับกับคู่สมรสและ
บุตรของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา และบุคคล
อื่นซึง่ มิใช่ค่สู มรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒสิ ภานัน้ ทีด่ าเนินการในลักษณะผูถ้ ูกใช้ ผูร้ ่วม
ดาเนินการ หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒสิ ภาให้กระทาการตามมาตรานี้ดว้ ย

เป็นคู่สญ
ั ญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ ัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๓๔) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวปฏิบตั ิต่อ
บุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ
(๔๕) ไม่กระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ วรรค
หก
บทบัญญัตมิ าตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรนายกรัฐมนตรีหรือสมาชิกวุฒิสภารัฐมนตรีรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายกรัฐมนตรีหรือสมาชิกวุฒิสภารัฐมนตรีรับหรือดารงตาแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือรัฐสภา
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเป็น
การดารงตาแหน่งหรือดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ให้นาความใน (๒๓) (๓๔) และ (๔๕) มาใช้บังคับกับคู่สมรส
และบุตรของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนายกรัฐมนตรีหรือสมาชิก
วุฒิสภารัฐมนตรี และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดาเนินการใน
ลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดาเนินการ หรือผูไ้ ด้รับมอบหมายจาก
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนายกรัฐมนตรีหรือสมาชิกวุฒิสภารัฐมนตรี
ให้กระทาการตามมาตรานีด้ ้วย

๒๓๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๒๖๗ ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย เว้นแต่เป็นการดารงตาแหน่ง
หรือดาเนินการตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย และจะดารง
ตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษทั หรือองค์การที่ดาเนินธุรกิจโดย
มุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคล
ใดก็มิได้ด้วย

มาตรา ๒๐๙ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุน้ ส่วนหรือผู้ถือหุน้ ในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่
รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้รัฐมนตรี
ผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้รัฐมนตรีผู้นั้นโอน
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ห้ามมิให้รัฐมนตรีผู้นั้นกระทาการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไป
บริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าว

มาตรา ๒๖๗ ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๕ มาใช้บงั คับ
กับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดว้ ย เว้นแต่เป็ นการดารงตาแหน่ง
หรือดาเนินการตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย และจะดารงตาแหน่ง
ใดในห้างหุน้ ส่วน บริษทั หรือองค์การทีด่ าเนินธุรกิจโดยมุง่ หาผล
กาไรหรือรายได้มาแบ่งปั นกัน หรือเป็ นลูกจ้างของบุคคลใดก็มไิ ด้
ด้วย
มาตรา ๒๐๙๒๖๙ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอ้ งไม่เป็ น
หุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั หรือไม่คงไว้ซง่ึ ความ
เป็ นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ ตาม
จานวนทีก่ ฎหมายบัญญัติ ในกรณีทน่ี ายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผใู้ ด
ประสงค์จะได้รบั ประโยชน์จากกรณีดงั กล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผนู้ นั ้ แจ้งให้ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผนู้ นั ้ โอนหุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือ
บริษทั ดังกล่าวให้นิตบิ ุคคลซึง่ จัดการทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของ
ผูอ้ ่นื ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผู้นั้นจะกระทาการใด
อันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ เกีย่ วกับหุน้
หรือกิจการของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง มิได้
บทบัญญัตมิ าตรานี้ให้นามาใช้บงั คับกับคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดว้ ย และให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๖๙๒๕๐ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความ
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตาม
จานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใด
ประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทาการใดอันมีลักษณะเป็น
การเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได้
บทบัญญัตมิ าตรานี้ให้นามาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ซึ่ง
ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมทั้งผู้ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุน้
แทนตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ด้วย และให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

๒๓๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๑๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ตาแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซง
การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่ข้าราชการการเมือง
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง

มาตรา ๑๑๑๒๖๖ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิก
วุฒสิ ภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ
แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่ข้าราชการการเมือง
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ของผูอ้ ่นื หรือของพรรคการเมือง ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบตั ริ าชการหรือการดาเนินงานในหน้าทีป่ ระจา
ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการทีร่ ฐั ถือหุน้ ใหญ่ หรือราชการส่วน
ท้องถิน่
(๒) การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการซึง่ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่
ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการทีร่ ฐั ถือหุน้ ใหญ่ หรือราชการ
ส่วนท้องถิน่ หรือ
(๓) การให้ขา้ ราชการซึง่ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
และมิใช่ขา้ ราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการทีร่ ฐั ถือหุน้ ใหญ่ หรือ
ราชการส่วนท้องถิน่ พ้นจากตาแหน่ง

มาตรา ๒๖๖๒๕๑ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภานายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งการ
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทางการเมืองเข้าไป
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของ
พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ใน
เรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบตั ิราชการหรือการดาเนินงานในหน้าที่ประจาของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่
ข้าราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
(๓) การให้ข้าราชการซึง่ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและ
มิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่
หรือราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่ง
(๔) การแต่งตั้งและการให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ้นจากตาแหน่ง
ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการกระทาตามอานาจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และต้องป้องกันหรือกากับดูแลไม่ให้คสู่ มรสและบุตรของตน

๒๓๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๐๘ รัฐมนตรีจะดารงตาแหน่งหรือกระทาการใด
ตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๐ มิได้ เว้นแต่ตาแหน่งที่ต้องดารงตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน
บริษัท หรือองค์การที่ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มไิ ด้ด้วย

ส่วนที่ ๓
การถอดถอนจากตาแหน่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๐๘๒๖๘ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดารง
ตาแหน่งหรือกระทาการใดตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๑๐๒๖๖
มิได้ เว้นแต่ตาแหน่งที่ต้องดารงเป็ นการกระทาตามอานาจหน้าที่
ในการบริหารราชการตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย และจะดารง
ตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษทั หรือองค์การที่ดาเนินธุรกิจโดย
มุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันนโยบายทีไ่ ด้แถลงต่อ
รัฐสภาหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วยตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๖๗ ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๕ มาใช้บงั คับ
กับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดว้ ย เว้นแต่เป็ นการดารงตาแหน่ง
หรือดาเนินการตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย และจะดารงตาแหน่ง
ใดในห้างหุน้ ส่วน บริษทั หรือองค์การทีด่ าเนินธุรกิจโดยมุง่ หาผล
กาไรหรือรายได้มาแบ่งปั นกัน หรือเป็ นลูกจ้างของบุคคลใดก็มไิ ด้
ด้วย

รวมทั้งบุคคลใดในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ตนเองสังกัดอยู่
กระทาการดังกล่าวด้วย
มาตรา ๒๖๘ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทาการใด
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๖ มิได้ เว้นแต่เป็นการกระทาตาม
อานาจหน้าทีใ่ นการบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ
รัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ

ไม่มกี ารแก้ไข

มาตรา ๒๖๗๒๕๒ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใช้
บังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย เว้นแต่เป็นการดารง
ตาแหน่งหรือดาเนินการตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย และจะ
ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดาเนิน
ธุรกิจโดยมุง่ หาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้าง
ของบุคคลใดก็มิได้ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาต้องไม่กระทาการตามมาตรา ๒๔๙ (๒) (๓) (๔) และ (๕)
วรรคสอง วรรคสาม และมาตรา ๒๕๑
บทบัญญัตมิ าตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา หรือกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งในราชการของฝ่ายนิติบญ
ั ญัติ
ส่วนที่ ๓
การถอดถอนจากตาแหน่งและการตัดสิทธิทางการเมือง
หรือสิทธิในการดารงตาแหน่งอื่น

๒๓๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐๓ ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมี
พฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทาผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอานาจถอดถอนผู้นั้นออกจาก
ตาแหน่งได้
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
ด้วย คือ
(๑) กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูด้ ารง
ตาแหน่งระดับสูง ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐๓๒๗๐ ผูด้ ารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผูใ้ ดมี
พฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทาผิด
ต่อตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าทีใ่ นการ
ยุตธิ รรม หรือส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าทีข่ ดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒสิ ภามีอานาจถอดถอนผูน้ นั ้ ออกจาก
ตาแหน่งได้
บทบัญญัตวิ รรคหนึ่งให้ใช้บงั คับกับผูด้ ารงตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้ดว้ ย คือ
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตัง้
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูด้ ารง
ตาแหน่งระดับสูง ทัง้ นี้ ตามกฎหมายพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๓๐๕ เมื่อได้รับคาร้องขอตามมาตรา ๓๐๔ แล้ว ให้
มาตรา ๓๐๕๒๗๒ เมื่อได้รบั คาร้องขอตามมาตรา
ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ๓๐๔๒๗๑ แล้ว ให้ประธานวุฒสิ ภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ทุจริตแห่งชาติดาเนินการไต่สวนโดยเร็ว
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการไต่สวนให้
เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม แล้วเสร็จโดยเร็ว
การทุจริตแห่งชาติทารายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงานดังกล่าว
เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้ องกันและ
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอข้อใดมีมลู หรือไม่
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทารายงานเสนอต่อวุฒสิ ภา โดยใน
เพียงใด พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการนั้น

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๒๗๐๒๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔ วรรคสี่ วรรคห้า
และวรรคหก ผูด้ ารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดผู้ใดมี
พฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทา
ผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภารัฐสภามีอานาจถอดถอนผู้นั้นออก
จากตาแหน่งได้
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
ด้วย คือ
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ผู้พิพากษา หรือตุลาการ พนักงานข้าราชการอัยการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๒๗๒ เมื่อได้รับคาร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ แล้ว
ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการไต่สวนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว
เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทารายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยใน
รายงานดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอ

๒๔๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอข้อใดเป็นเรื่องสาคัญ จะแยก
ทารายงานเัพาะข้อนั้นส่งไปให้วฒ
ุ ิสภาพิจารณาไปก่อนก็ได้
ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติ
ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับแต่วันดังกล่าว ผู้ดารงตาแหน่งที่ถูกกล่าวหาจะ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และให้ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่
พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดาเนินการตามมาตรา ๓๐๖
และอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหา
ข้อนั้นเป็นอันตกไป
ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตามวรรคสี่
ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดาเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดาเนินการต่อไป โดย
ให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติและอัยการ
สูงสุดตั้งคณะทางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจานวนฝ่าย
ละเท่ากัน เพื่อดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้
อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะทางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อ
ยุติเกี่ยวกับการดาเนินการฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอานาจดาเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้ง
ทนายความให้ฟ้องคดีแทน ก็ได้

รายงานดังกล่าวต้องระบุให้ชดั เจนว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอข้อ
ใดมีมลู หรือไม่ เพียงใด มีพยานหลักฐานทีค่ วรเชื่อได้อย่างไร
พร้อมทัง้ ระบุเหตุแห่งการนั้นข้อยุตวิ ่าจะให้ดาเนินการอย่างไรด้วย
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอข้อใดเป็ นเรื่องสาคัญ จะ
แยกทารายงานเฉพาะข้อนัน้ ส่งไปให้ประธานวุฒสิ ภาตามวรรค
หนึ่งเพื่อให้พจิ ารณาไปก่อนก็ได้
ถ้าคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี
มติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
เท่าทีม่ อี ยู่ ว่าข้อกล่าวหาใดมีมลู นับแต่วนั ดังกล่าวผูด้ ารงตาแหน่งที่
ถูกกล่าวหาจะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปมิได้จนกว่าวุฒสิ ภาจะมีมติ และให้
ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสง่
รายงานและเอกสารทีม่ อี ยู่พร้อมทัง้ ความเห็นไปยังประธานวุฒสิ ภา
เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๓๐๖๒๗๓ และอัยการสูงสุด เพื่อ
ดาเนินการฟ้ องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมืองต่อไป แต่ถา้ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มมี ลู ให้ขอ้ กล่าวหาข้อนัน้ เป็ น
อันตกไป
ในกรณีทอ่ี ยั การสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็น
ทีค่ ณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสง่ ให้ตาม
วรรคสีย่ งั ไม่สมบูรณ์พอทีจ่ ะดาเนินคดีได้ ให้อยั การสูงสุดแจ้งให้
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อ
ดาเนินการต่อไป โดยให้ระบุขอ้ ทีไ่ ม่สมบูรณ์นนั ้ ให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน ในกรณีน้ี ให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราบการ

ข้อใดมีมูลหรือไม่ เพียงใด มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อได้อย่างไร
พร้อมทั้งระบุข้อยุติว่าจะให้ดาเนินการอย่างไรด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอข้อใดเป็นเรื่องสาคัญ จะ
แยกทารายงานเฉพาะข้อนั้นส่งไปให้ประธานวุฒิสภาตามวรรค
หนึ่งเพื่อให้พจิ ารณาไปก่อนก็ได้
ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับแต่วันดังกล่าวผู้ดารงตาแหน่ง
ที่ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และ
ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่ง
รายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา
เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และอัยการสูงสุด เพื่อดาเนินการ
ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอัน
ตกไป
ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็น
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตาม
วรรคสี่ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดาเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อ
ดาเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริตแห่งชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี
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ทุจริตแห่งชาติและอัยการสูงสุดตัง้ คณะทางานขึน้ คณะหนึ่ง โดยมี
ผูแ้ ทนจากแต่ละฝ่ ายจานวนฝ่ายละเท่ากัน เพื่อดาเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อยั การสูงสุด เพื่อฟ้ องคดีต่อไป
ในกรณีทค่ี ณะทางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุตเิ กีย่ วกับการดาเนินการ
ฟ้ องคดีได้ ให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมอี านาจดาเนินการฟ้ องคดีเองหรือแต่งตัง้ ทนายความให้
ฟ้ องคดีแทนก็ได้
มาตรา ๓๐๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า
มาตรา ๓๐๔๒๗๑ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อย
หนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
กว่าหนึ่งในสีข่ องจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของสภาผูแ้ ทน
หรือประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิ
ราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ มีสทิ ธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒสิ ภาเพื่อให้วุฒสิ ภามีมติตาม
ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตาแหน่งได้ คาร้องขอ
มาตรา ๓๐๗๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓๒๗๐ ออก
ดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
จากตาแหน่งได้ คาร้องขอดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ทก่ี ล่าวหาว่าผู้
กระทาความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
ดารงตาแหน่ งดังกล่าวกระทาความผิดเป็ นข้อ ๆ ให้ชดั เจน
สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิก
สมาชิกวุฒสิ ภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสีข่ องจานวน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของวุฒสิ ภา มีสทิ ธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานวุฒสิ ภาเพื่อให้วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗๒๗๔ ให้ถอด
ตาแหน่งได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อ
ถอนสมาชิกวุฒสิ ภาออกจากตาแหน่งได้
ร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อ
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
จานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสทิ ธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน
บุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตาแหน่งได้ตามมาตรา ๑๖๔
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ผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจานวนเท่ากัน เพื่อดาเนินการรวบรวมพยาน
หลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุด เพื่อฟ้องคดีต่อไป ใน
กรณีที่คณะทางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดาเนินการ
ฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีอานาจดาเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้
ฟ้องคดีแทนก็ได้
มาตรา ๒๗๑๒๕๔ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน
ราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภารัฐสภาเพื่อให้วุฒิสภา
รัฐสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา
๒๗๐๒๕๓ ออกจากตาแหน่งได้ คาร้องขอดังกล่าวต้องระบุ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวกระทาความผิดเป็น
ข้อ ๆ ให้ชัดเจน
สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา
รัฐสภาเพื่อให้วุฒิสภารัฐสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอน
สมาชิกวุฒิสภาออกจากตาแหน่งได้
ประชาชนพลเมืองผูม้ ีสิทธิเลือกตัง้ จานวนไม่น้อยกว่าสอง
หมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐๒๕๓
ออกจากตาแหน่งได้ตามมาตรา ๑๖๔๗๒
เมื่อได้รับคาร้องขอตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม
แล้ว ให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการไต่สวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
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เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทารายงานเสนอต่อประธานรัฐสภา โดยในรายงาน
ดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอข้อใดมีมลู
หรือไม่ เพียงใด มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อได้อย่างไร
ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล ให้ดาเนินการต่อไปตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แต่ถา้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มมี ูล ให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอันตกไป
เมื่อได้รับรายงานตามวรรคห้าแล้ว ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มี
การประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวโดยเร็ว ในกรณีที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงาน
ให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานรัฐสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อมี
พระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ
และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
สมาชิกรัฐสภามีอสิ ระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้อง
กระทาโดยวิธีลงคะแนนลับ มติทใี่ ห้ถอดถอนผู้ใดออกจากตาแหน่ง
ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา และให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ลงคะแนนเสียง คะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียงตาม
มาตรา ๗๔ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕๕ การร้องขอ การพิจารณาและไต่สวนคาร้องขอ
ผลของคาวินิจััยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติว่าคาร้องขอมีมูล รวมทั้งผลของการออกเสียง
ลงคะแนนและการมีมติของรัฐสภา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

๒๔๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๓๐๖ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๓๐๕ แล้ว ให้
ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว
โดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐๖๒๗๓ เมื่อได้รบั รายงานตามมาตรา ๓๐๕
๒๗๒ แล้ว ให้ประธานวุฒสิ ภาจัดให้มกี ารประชุมวุฒสิ ภาเพื่อ
พิจารณากรณีดงั กล่าวโดยเร็ว
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติสง่ รายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒสิ ภาแจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรม

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ระยะเวลาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติและรัฐสภาต้องใช้ในการพิจารณาและมีมติ
(๒) การให้บุคคลตามมาตรา ๒๕๓ หยุดปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ระหว่างที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี
มติว่าข้อกล่าวหามีมลู ไปจนถึงเวลาที่รัฐสภามีมติ
(๓) การให้มีคณะกรรมการสามฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทน
อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอื่น ซึ่งมีจานวนฝ่ายละ
เท่ากัน เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
การจัดทาและการส่งชื่อให้ผู้มสี ิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน
ตามมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๗๔ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และหน่วยงานในการจัดให้มีการลงคะแนน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตัดออกทั้งมาตรา

๒๔๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
โองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ และให้
ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๓๐๗ สมาชิกวุฒิสภามีอสิ ระในการออกเสียง
ลงคะแนนซึ่งต้องกระทาโดยวิธลี งคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใด
ออกจากตาแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งหรือ
ให้ออกจากราชการนับแต่วันที่วุฒสิ ภามีมติให้ถอดถอน และให้ตัด
สิทธิผู้นั้นในการดารงตาแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับ
ราชการเป็นเวลาห้าปี
มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด และจะมีการร้อง
ขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่
กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็ นการประชุมสมัยวิสามัญ และ
ให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๓๐๗๒๗๔ สมาชิกวุฒสิ ภามีอสิ ระในการออก
เสียงลงคะแนนซึง่ ต้องกระทาโดยวิธลี งคะแนนลับ มติทใ่ี ห้ถอด
ถอนผูใ้ ดออกจากตาแหน่ง ให้ถอื เอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในห้าของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องวุฒสิ ภา
ผูใ้ ดถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งให้ผนู้ นั ้ พ้นจากตาแหน่ง
หรือให้ออกจากราชการนับแต่วนั ทีว่ ุฒสิ ภามีมติให้ถอดถอน และ
ให้ตดั สิทธิผนู้ นั ้ ในการดารงตาแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการ
รับราชการเป็ นเวลาห้าปี
มติของวุฒสิ ภาตามมาตรานี้ให้เป็ นทีส่ ดุ และจะมีการร้อง
ขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่
กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๔
การดาเนินคดีอาญากับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
การดาเนิ นคดีอาญากับผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง
มาตรา ๓๐๘ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา
มาตรา ๓๐๘๒๗๕ ในกรณีทน่ี ายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูกกล่าวหาว่า สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือข้าราชการการเมือง
ร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวล
อื่น ถูกกล่าวหาว่าร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่
กฎหมายอาญา หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
หน้าทีห่ รือทุจริตต่อหน้าทีต่ ามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนก
ทางการเมือง มีอานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง มีอานาจพิจารณา
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือ
พิพากษา
บุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ตัดออกทั้งมาตรา

ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๒๗๕๒๕๖ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูก
กล่าวหาว่าร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง มีอานาจพิจารณาพิพากษา
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือ
บุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือ

๒๔๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๓๐๙ ผู้เสียหายจากการกระทาตามมาตรา ๓๐๘ มี
สิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๓๐๑ (๒) ได้ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคห้า
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทบัญญัตวิ รรคหนึ่งให้ใช้บงั คับกับกรณีทบ่ี ุคคลดังกล่าว
หรือบุคคลอื่นเป็ นตัวการ ผูใ้ ช้ หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ ผูใ้ ห้ ผู้
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดแก่บุคคลตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการ
กระทาอันมิชอบด้วยหน้าทีด่ ว้ ย
การยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในกรณีทผ่ี ถู้ ูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธาน
วุฒสิ ภา ผูเ้ สียหายจากการกระทาดังกล่าวจะยื่นคาร้องต่อ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้
ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) หรือจะยื่นคาร้องต่อทีป่ ระชุมใหญ่
ศาลฎีกาเพื่อขอให้ตงั ้ ผูไ้ ต่สวนอิสระตามมาตรา ๒๗๖ ก็ได้ แต่ถา้
ผูเ้ สียหายได้ย่นื คาร้องต่อคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติแล้ว ผูเ้ สียหายจะยื่นคาร้องต่อทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา
ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่
รับดาเนินการไต่สวน ดาเนินการล่าช้าเกินสมควร หรือดาเนินการไต่
สวนแล้วเห็นว่าไม่มมี ลู ความผิดตามข้อกล่าวหา
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่ามีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีกรณีตามวรรคสี่ และคณะ
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมมี ติให้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน

รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง เพื่อ
จูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่ด้วย
การยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา ผู้เสียหายจากการกระทาดังกล่าวจะยื่นคาร้องต่อคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้
ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) หรือจะยื่นคาร้องต่อที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาเพื่อขอให้ตั้งผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา ๒๗๖ ก็ได้ แต่ถ้า
ผู้เสียหายได้ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติแล้ว ผู้เสียหายจะยื่นคาร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาได้ต่อเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไม่รับดาเนินการไต่สวน ดาเนินการล่าช้าเกินสมควร หรือ
ดาเนินการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลความผิดตามข้อกล่าวหา
ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามวรรคสี่ และคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมมี ติให้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

๒๔๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

กรรมการทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ ให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) โดยเร็ว ในกรณีน้ี
ผูเ้ สียหายจะยื่นคาร้องต่อทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่ มิได้
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรค
ห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐๙ ผู้เสียหายจากการกระทาตามมาตรา ๓๐๘ มี
สิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๓๐๑ (๒) ได้ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรค
ห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐๙ วรรคหนึ่ง ผู้เสียหายจากการกระทาตาม
มาตรา ๓๐๘๒๗๕ วรรคสี่ ในกรณีทผ่ี ถู้ ูกกล่าวหาตาม
มาตรา ๓๐๘ มีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและ
วรรคหนึ่ง เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภา
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๓๐๑ (๒) ผูแ้ ทนราษฎร หรือประธานวุฒสิ ภา ผูเ้ สียหายจากการกระทา
ได้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ดังกล่าวจะยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ปราบปรามการทุจริต
ทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) หรือจะยื่นคา
ร้องต่อทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อขอให้ตงั ้ ผูไ้ ต่สวนอิสระตามมาตรา
๒๗๖ ก็ได้ แต่ถา้ ผูเ้ สียหายได้ย่นื คาร้องต่อคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว ผูเ้ สียหายจะยื่นคาร้องต่อที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ต่อเมื่อคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติไม่รบั ดาเนินการไต่สวน ดาเนินการล่าช้าเกิน
สมควร หรือดาเนินการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มมี ลู ความผิดตามข้อ
กล่าวหา

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
การทุจริตแห่งชาติดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) โดยเร็ว ในกรณีนี้
ผู้เสียหายจะยื่นคาร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่ มิได้
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรค
ห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๗๕ วรรคสี๒่ ๕๗ ในกรณีทผี่ ู้ถูกมีการกล่าวหาตาม
วรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่งว่านายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธาน
สภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ร่ารวยผิดปกติ กระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีร่ าชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีห่ รือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมาย
อื่น และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่
รับดาเนินการไต่สวน ดาเนินการดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือ
ดาเนินการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มมี ูลความผิดตามข้อกล่าวหา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภารวมกัน จานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทัง้ สองสภา หรือผูเ้ สียหายจากการกระทาดังกล่าว จะ
ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) หรือจะอาจยื่นคา

๒๔๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๗๖ ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นควร
ดาเนินการตามคาร้องทีย่ ่นื ตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสี่ ให้ทป่ี ระชุม
ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตัง้ ผูไ้ ต่สวนอิสระจากผูซ้ ง่ึ มีความเป็ น
กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นทีป่ ระจักษ์ หรือจะ
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ดาเนินการไต่สวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) แทนการแต่งตัง้ ผูไ้ ต่สวน
อิสระ ก็ได้
คุณสมบัติ อานาจหน้าที่ วิธกี ารไต่สวน และการ
ดาเนินการอื่นทีจ่ าเป็ นของผูไ้ ต่สวนอิสระ ให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
เมื่อผูไ้ ต่สวนอิสระได้ดาเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและสรุป
สานวนพร้อมทาความเห็นแล้ว ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหามีมลู ให้สง่
รายงานและเอกสารทีม่ อี ยูพ่ ร้อมทัง้ ความเห็นไปยังประธานวุฒสิ ภาเพื่อ
ดาเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และส่งสานวนและความเห็นไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อยื่นฟ้ องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมืองต่อไป และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๗๒ วรรคห้า มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

ร้องต่อประธานศาลฎีกาเพื่อขอให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อขอให้
พิจารณาแต่งตั้งผูไ้ ต่สวนอิสระตามมาตรา ๒๗๖ ก็ได้ แต่ถ้า
ผู้เสียหายได้ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติแล้ว ผู้เสียหายจะยื่นคาร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาได้ต่อเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไม่รับดาเนินการไต่สวน ดาเนินการล่าช้าเกินสมควร หรือ
ดาเนินการจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขึ้นคนหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่ไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มี
มูลความผิดตามข้อกล่าวหาหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาของ
บุคคลดังกล่าว
ในกรณีที่ผไู้ ต่สวนอิสระดาเนินการแล้วเห็นว่าเรื่องที่ไต่สวนนั้น
มีมูล ให้ผไู้ ต่สวนอิสระส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้ง
ความเห็นไปยังประธานรัฐสภาเพือ่ ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๓ และ
ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองต่อไป
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการแต่งตั้งผูไ้ ต่สวนอิสระ
รวมทั้งการยื่นคาร้อง การดาเนินการไต่สวน การยื่นฟ้องคดีต่อศาล
และการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
มาตรา ๒๗๖ ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นควร
ดาเนินการตามคาร้องที่ยื่นตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสี่ ให้ที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็น
กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ หรือจะ
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒๔๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ดาเนินการไต่สวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) แทนการแต่งตั้งผู้ไต่สวน
อิสระ ก็ได้
คุณสมบัติ อานาจหน้าที่ วิธีการไต่สวน และการดาเนินการ
อื่นที่จาเป็นของผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อผู้ไต่สวนอิสระได้ดาเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและสรุป
สานวนพร้อมทาความเห็นแล้ว ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหามีมูล ให้ส่ง
รายงานและเอกสารทีม่ ีอยูพ่ ร้อมทัง้ ความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา
เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และส่งสานวนและความเห็นไปยัง
อัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองต่อไป และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๗๒ วรรค
ห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑๐ ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
มาตรา ๓๑๐๒๗๗ ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกา
มาตรา ๒๗๗๒๕๘ ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกาแผนก
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองยึดสานวนของคณะกรรมการป้องกันและ
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองยึดสานวนของคณะ
แผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองยึดสานวนของ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา และอาจไต่สวน คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือของ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือของ
หาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี เป็นหลักในการพิจารณา และอาจไต่สวน
ผูไ้ ต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี เป็ นหลักในการพิจารณา และอาจ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่
ไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิม่ เติมได้ตามทีเ่ ห็นสมควร หาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองด้วยโดย
วิธีพจิ ารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
วิธพี จิ ารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารง
อนุโลม
ตาแหน่งทางการเมืองให้เป็นไปตามที่บญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ตาแหน่งทางการเมืองให้เป็ นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ
บทบัญญัติว่าด้วยความคุม้ กันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพจิ ารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
และสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗ มิให้นามาใช้ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง ทางการเมือง และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๑๓ มาใช้บังคับกับการ
ทางการเมือง และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๕๒๑๓ มาใช้บงั คับกับ
บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ปฏิบัตหิ น้าทีข่ องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทาง
ตาแหน่งทางการเมือง
การเมืองด้วยโดยอนุโลม
การเมืองด้วยโดยอนุโลม
บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บทบัญญัตวิ ่าด้วยความคุม้ กันของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาตามาตรา ๑๓๑ มิให้นามาใช้บังคับกับการ
และสมาชิกวุฒสิ ภาตามมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗๑๓๑ มิให้

๒๔๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๑๑ การพิพากษาคดีให้ถือเสียงข้างมาก โดยผู้
พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทาความเห็นในการวินิจััยคดีเป็น
หนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ
ความเห็นในการวินิจััยคดีอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา
(๔) เหตุผลในการวินิจััยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึน้ อ้างอิง
(๖) คาวินิจััยคดี รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้อง ถ้ามี
คาสั่งและคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผยและเป็นที่สุด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

นามาใช้บงั คับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ พิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง
ผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง
ตัดออกทั้งมาตรา
มาตรา ๓๑๑๒๗๘ การพิพากษาคดีให้ถอื เสียงข้างมาก
โดยผูพ้ พิ ากษาซึง่ เป็ นองค์คณะทุกคนต้องทาความเห็นในการ
วินิจฉัยคดีเป็ นหนังสือพร้อมทัง้ ต้องแถลงด้วยวาจาต่อทีป่ ระชุม
ก่อนการลงมติ
ความเห็นในการวินจิ ฉัยคดีอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา
(๔) เหตุผลในการวินจิ ฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย
(๕) บทบัญญัตขิ องกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(๖) คาวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี
คาสังและค
่
าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดารงตาแหน่ งทางการเมืองให้เปิ ดเผยและเป็ นทีส่ ุด เว้นแต่เป็ นกรณี
ตามวรรคสาม
ในกรณีทผ่ี ตู้ อ้ งคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองมีพยานหลักฐานใหม่ ซึง่ อาจทา
ให้ขอ้ เท็จจริงเปลีย่ นแปลงไปในสาระสาคัญ อาจยื่นอุทธรณ์ต่อ
ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ คี าพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองได้

๒๕๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้เป็ นไปตามระเบียบทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่ศาล
ฎีกากาหนด
หมวด ๑๑
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๑
องค์กรอิ สระตามรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
๑. คณะกรรมการการเลือกตัง้
มาตรา ๑๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
มาตรา ๑๓๖๒๒๙ คณะกรรมการการเลือกตัง้
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหา
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสีค่ น
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความเป็น
ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามคาแนะนาของวุฒสิ ภา จากผู้
กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ซึง่ มีความเป็ นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นที่
ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประจักษ์
ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้ประธานวุฒสิ ภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๓๘ (๕) ให้ผู้ได้รับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือก
แต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง
กันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้
มาตรา ๑๓๘๒๓๑ (๕๖) ให้ผไู้ ด้รบั เลือกความเห็นชอบตาม
ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
(๔) หรือ (๕) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
การเลือกตัง้ และแจ้งผลให้ประธานวุฒสิ ภาทราบ และให้ประธาน
วุฒสิ ภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้ ต่อไป
มาตรา ๑๔๔๒๓๕ วรรคสาม ให้มสี านักงานคณะ
กรรมการการเลือกตัง้ เป็ นหน่วยงานทีเ่ ป็ นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

หมวด ๑๑
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๑๕
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ตอนที่ ๑
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๒๒๙๒๕๙ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสีห่ ้าคนซึ่งพระมหา
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความเป็น
กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ให้ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาตามวรรคหนึ่ง ประชุม
และเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง แล้ว
แจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง
ให้มีสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น โดยมีเลขาธิการเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

๒๕๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๑๓๘ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจานวนสิบคน
ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือก
กันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน
ทาหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่งสมควรเป็น
กรรมการการเลือกตั้ง จานวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้อง
เสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อ
ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการสรร
หาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูส้ มควรเป็น
กรรมการการเลือกตั้งจานวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้อง
เสนอพร้อมความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อนั้น
(๓) การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้กระทาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุที่ทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไม่อาจเสนอชื่อได้ภายในเวลา
ที่กาหนด หรือไม่อาจเสนอชื่อได้ครบจานวนภายในเวลาที่กาหนด ให้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๓๑ (๖) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕)
ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภานาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ให้มีสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๓๑๒๖๐ การสรรหาและการเลือกประธาน
มาตรา ๑๓๘๒๓๑ การสรรหาและการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกตัง้ ให้ดาเนินการดังนี้
กรรมการและกรรมการการเลือกตัง้ ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจานวน
(๑) ให้มคี ณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ จานวน
เจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
สิบเจ็ดคน ซึง่ ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
คัดเลือกพิจารณาสรรหาผูส้ มควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจานวน
ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
หนึ่งสองคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
ราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร บุคคลซึง่ ทีป่ ระชุม สูงสุดคัดเลือกจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ทาหน้าที่สรรหาผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
ใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจานวนหนึ่งคน และบุคคลซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจานวนหนึ่งคน เป็ นกรรมการ จานวนสามคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความ
ยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น มติในการสรรหาดังกล่าวต้องมี
ทาหน้าทีพ่ ิจารณาสรรหาผูม้ คี ุณสมบัตติ ามมาตรา ๑๓๗๒๓๐ ซึง่
สมควรเป็ นกรรมการการเลือกตัง้ จานวนห้าสามคน เสนอต่อประธาน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
วุฒสิ ภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อนัน้ เท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตาแหน่งใด หรือมีแต่ไม่
มติในการเสนอชื่อสรรหาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจานวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
ในสี่สองในสามของจานวนกรรมการสรรหาทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ ใน
กรณีทไ่ี ม่มกี รรมการในตาแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่

๒๕๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจานวนภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดต้องเสนอชื่อตาม (๑)
(๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผู้
ได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งต้องกระทาโดยวิธี
ลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมี
คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง แต่ถ้าจานวนผู้
ได้รับเลือกดังกล่าวมีไม่ครบห้าคน ให้นารายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกในคราว
แรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง
ต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถอื ว่าผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลง
ไปตามลาดับจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการการ
เลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผไู้ ด้คะแนนเสียงเท่ากันในลาดับใดอันเป็นเหตุให้
มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคน ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใด เป็นผู้
ได้รับเลือก
(๕) ให้ผู้ได้รับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภา
ทราบ และให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้
ต่อไป

ได้ ถ้ากรรมการทีเ่ หลืออยู่นนั ้ มีจานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง ให้
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ ประกอบด้วยกรรมการที่
เหลืออยู่ ทัง้ นี้ ให้นาบทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
บุคคลซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาและทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผพู้ พิ ากษาหรือ
ตุลาการ และต้องไม่เป็ นกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน
(๒) ให้ทป่ี ระชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูม้ ี
คุณสมบัตติ ามมาตรา ๒๓๐ ซึง่ สมควรเป็ นกรรมการการเลือกตัง้
จานวนห้าสองคน เสนอต่อประธานวุฒสิ ภา โดยต้องเสนอพร้อม
ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อนัน้
(๓) การเสนอชื่อสรรหาตาม (๑) และ (๒) ให้กระทาภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุทท่ี าให้ตอ้ งมีการเลือกบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าว ในกรณีทค่ี ณะกรรมการสรรหาตาม (๑)มีเหตุทท่ี า
ให้ไม่อาจเสนอชื่อดาเนินการสรรหาได้ภายในเวลาทีก่ าหนดหรือไม่
อาจเสนอชื่อสรรหาได้ครบจานวนภายในเวลาทีก่ าหนดตาม (๑) ให้
ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อสรรหาแทนจนครบจานวน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดต้องเสนอชื่อตาม (๑)
(๔) ให้ประธานวุฒสิ ภาเรียกประชุมวุฒสิ ภาเพื่อมีมติเลือกให้
ความเห็นชอบผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อสรรหาตาม (๑) (๒) และหรือ (๓)
ซึง่ ต้องกระทาโดยวิธลี งคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด

ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา
๑๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลา
การ และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่งสมควรเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้ง สรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจานวนสองสามคน
เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้
นั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการการเลือกตั้งตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มติในการสรรหาตาม (๒) ต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒) ให้กระทาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุที่ทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุที่ทาให้ไม่อาจดาเนินการสรรหาได้ภายใน
เวลาที่กาหนดหรือไม่อาจสรรหาได้ครบจานวนภายในเวลาที่
กาหนดตาม (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจน
ครบจานวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดตาม (๑)

๒๕๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง แต่
ถ้าจานวนผู้ได้รับเลือกดังกล่าวมีไม่ครบห้าคน ให้นารายชื่อผู้ไม่ได้
รับเลือกในคราวแรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนน
เลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ได้รับคะแนน
เสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลาดับจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันในลาดับ
ใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคน ให้ประธานวุฒิสภาจับ
สลากว่าผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือก
(๕) ในกรณีทว่ี ุฒสิ ภาให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการตาม (๖)
แต่ถา้ วุฒสิ ภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้
ส่งรายชื่อนัน้ กลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้
หรือทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อให้ดาเนินการสรรหา
ใหม่ หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ หรือทีป่ ระชุม
ใหญ่ศาลฎีกา ไม่เห็นด้วยกับวุฒสิ ภา และมีมติยนื ยันตามมติเดิมด้วย
คะแนนเอกฉันท์หรือด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของทีป่ ระชุม
ใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการต่อไปตาม (๖) แต่ถา้ มติท่ี
ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็ นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามทีก่ าหนด ให้
เริม่ กระบวนการสรรหาใหม่ ซึง่ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุให้ตอ้ งดาเนินการดังกล่าว
(๕๖) ให้ผไู้ ด้รบั เลือกความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕)
ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการการเลือกตัง้
และแจ้งผลให้ประธานวุฒสิ ภาทราบ และให้ประธานวุฒสิ ภานาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้ ต่อไป

(๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความ
เห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งต้องกระทาโดย
วิธีลงคะแนนลับ
(๕) ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการตาม (๖)
แต่ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้
ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
หรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อให้ดาเนินการสรรหา
ใหม่ หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิม
ด้วยคะแนนเอกฉันท์หรือด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการต่อไปตาม (๖) แต่
ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามที่
กาหนด ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดาเนินการดังกล่าว
(๖) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕) ประชุมและ
เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผล
ให้ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภานาความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

๒๕๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๓๘ (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งจานวนสิบคน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรค
ที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเอง
ให้เหลือสี่คน ทาหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่ง
สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จานวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา
โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น มติในการ
เสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๓๘๒๓๑ (๑) ให้มคี ณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลือกตัง้ จานวนสิบเจ็ดคน ซึง่ ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้
เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร บุคคล
ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจานวนหนึ่งคน และบุคคลซึง่
ทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจานวนหนึ่งคน
เป็ นกรรมการ ทาหน้าทีพ่ ิจารณาสรรหาผูม้ คี ุณสมบัตติ ามมาตรา
๑๓๗๒๓๐ ซึง่ สมควรเป็ นกรรมการการเลือกตัง้ จานวนห้าสามคน
เสนอต่อประธานวุฒสิ ภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้
ได้รบั การเสนอชื่อนัน้ มติในการเสนอชื่อสรรหาดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่สองในสามของจานวนกรรมการสรรหา
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ ในกรณีทไ่ี ม่มกี รรมการในตาแหน่งใด หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ากรรมการทีเ่ หลืออยู่นนั ้ มีจานวนไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้
ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ หลืออยู่ ทัง้ นี้ ให้นาบทบัญญัตใิ นมาตรา
๑๑๓ วรรคสอง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
บุคคลซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาและทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผพู้ พิ ากษาหรือ
ตุลาการ และต้องไม่เป็ นกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน

มาตรา ๒๓๑ (๑)๒๖๑ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลือกตั้งจานวนเจ็ดคน ซึ่งตามมาตรา ๒๖๐ (๒) ประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจานวนหนึ่งคน และบุคคล
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจานวนหนึ่ง
คน เป็นกรรมการ ทาหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐
ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จานวนสามคน เสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อนั้น มติในการสรรหาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มี
กรรมการในตาแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้า
กรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะ
กรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการที่
เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลมประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลา
การ และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คน ซึ่งเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
สองคน และเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดสอง
คน

๒๕๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๓๘
(๓) การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้กระทาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุที่ทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไม่อาจเสนอชื่อได้ภายในเวลา
ที่กาหนด หรือไม่อาจเสนอชื่อได้ครบจานวนภายในเวลาที่กาหนด ให้
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจานวนภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดต้องเสนอชื่อตาม (๑)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคน ซึ่งเลือกโดยพรรคการเมืองและ
กลุ่มการเมืองฝ่ายรัฐบาลหนึ่งคน และเลือกโดยพรรคการเมืองและกลุ่ม
การเมืองฝ่ายค้านสองคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกโดยคณะรัฐมนตรี
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึ่งเลือกโดยอธิการบดีใน
สถาบันอุดมศึกษา
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึ่งเลือกโดยสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง จะเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการการเลือกตั้ง มิได้
ในกรณีที่ไม่อาจสรรหากรรมการสรรหาให้ครบตามวรรคหนึ่งได้
ไม่ว่าด้วยเหตุใด หากกรรมการสรรหาที่สรรหามาได้นั้นมีจานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่มาจาก
ประเภทต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าสี่ประเภท ให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๒๓๑ (๓)๒๖๒ ให้ดาเนินการสรรหาผู้ซึ่งสมควรได้รับ
มาตรา ๑๓๘๒๓๑
(๓) การเสนอชื่อสรรหาตาม (๑) และ (๒) ให้กระทาภายใน การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม (๑) และ (๒)มาตรา
๒๖๐ ให้กระทาแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ทาให้
สามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุทท่ี าให้ตอ้ งมีการเลือกบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าว ในกรณีทค่ี ณะกรรมการสรรหาตาม (๑)มีเหตุทท่ี า ต้องมีการเลือกสรรหาบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุ
ให้ไม่อาจเสนอชื่อดาเนินการสรรหาได้ภายในเวลาทีก่ าหนดหรือไม่ ที่ทาให้ไม่อาจดาเนินการสรรหาได้ภายในเวลาที่กาหนดหรือไม่
อาจเสนอชื่อสรรหาได้ครบจานวนภายในเวลาทีก่ าหนดตาม (๑) ให้ อาจสรรหาได้ครบจานวนภายในเวลาที่กาหนดตาม (๑) ให้ที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจานวนภายในสิบห้าวัน

๒๕๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผู้
ได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งต้องกระทาโดยวิธี
ลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมี
คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง แต่ถ้าจานวนผู้
ได้รับเลือกดังกล่าวมีไม่ครบห้าคน ให้นารายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกในคราว
แรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง
ต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถอื ว่าผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลง
ไปตามลาดับจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการการ
เลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผไู้ ด้คะแนนเสียงเท่ากันในลาดับใดอันเป็นเหตุให้
มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคน ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใด เป็นผู้
ได้รับเลือก

ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อสรรหาแทนจนครบจานวน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดต้องเสนอชื่อตาม (๑)
(๔) ให้ประธานวุฒสิ ภาเรียกประชุมวุฒสิ ภาเพื่อมีมติเลือกให้
ความเห็นชอบผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อสรรหาตาม (๑) (๒) และหรือ (๓)
ซึง่ ต้องกระทาโดยวิธลี งคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง แต่
ถ้าจานวนผู้ได้รับเลือกดังกล่าวมีไม่ครบห้าคน ให้นารายชื่อผู้ไม่ได้
รับเลือกในคราวแรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนน
เลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ได้รับคะแนน
เสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลาดับจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันในลาดับ
ใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคน ให้ประธานวุฒิสภาจับ
สลากว่าผู้ใด เป็นผู้ได้รบั เลือก
(๕) ในกรณีทว่ี ุฒสิ ภาให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการตาม (๖)
แต่ถา้ วุฒสิ ภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้
ส่งรายชื่อนัน้ กลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้
หรือทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อให้ดาเนินการสรรหา
ใหม่ หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ หรือทีป่ ระชุม
ใหญ่ศาลฎีกา ไม่เห็นด้วยกับวุฒสิ ภา และมีมติยนื ยันตามมติเดิมด้วย
คะแนนเอกฉันท์หรือด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของทีป่ ระชุม
ใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการต่อไปตาม (๖) แต่ถา้ มติท่ี
ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็ นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามทีก่ าหนด ให้

นับแต่วันที่ครบกาหนดตาม (๑) แล้วให้เสนอรายชื่อผูไ้ ด้รับเลือกนัน้
พร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตาแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
ในกรณีที่มีเหตุที่ทาให้ไม่อาจดาเนินการสรรหาได้ภายในเวลา
ที่กาหนด หรือไม่อาจสรรหาได้ครบจานวนภายในเวลาที่กาหนด ให้
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจานวนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดดังกล่าว
(๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความ
เห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาตาม (๑) (๒) หรือ (๓)มาตรา ๒๖๐ ซึ่งต้อง
กระทาโดยวิธีลงคะแนนลับ
(๕) ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ดาเนินการตาม (๖)
มาตรา ๒๕๙ วรรคสองและวรรคสาม แต่ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบใน
รายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยัง
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
แล้วแต่กรณี เพื่อให้ดาเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ไม่เห็นด้วยกับ
วุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์หรือด้วย
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่
กรณี ให้ดาเนินการต่อไปตาม (๖) แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่
เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามที่กาหนด ให้เริ่มกระบวนการสรร
หาใหม่ ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
มีเหตุให้ต้องดาเนินการดังกล่าว

๒๕๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๔๐ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดารงตาแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๓๗ กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเสนอชื่อ
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของพรรค
การเมืองในระยะห้าปีก่อนดารงตาแหน่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
เริม่ กระบวนการสรรหาใหม่ ซึง่ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุให้ตอ้ งดาเนินการดังกล่าว
มาตรา ๑๔๐๒๓๒ กรรมการการเลือกตัง้ มีวาระการ
ดารงตาแหน่งเจ็ดปี นบั แต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้
ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
กรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ต้อง
อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่ากรรมการการ
เลือกตัง้ ซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗)
และการขาดคุณสมบัตแิ ละมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓๐ มา
ใช้บงั คับกับการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการการเลือกตัง้ ด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๗๒๓๐ กรรมการการเลือกตัง้ ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสีส่ บิ ปี บริบูรณ์ในวันเสนอชื่อ
(๓๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔๓) มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา
๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙๒๐๕ (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖) (๗) (๑๓)
หรือ (๑๔)
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๒๓๒๒๖๓ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดารง
ตาแหน่งเจ็ดหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และ
การขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓๐ มาใช้
บังคับกับ การพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระของกรรมการการเลือกตั้ง
ด้วย และการอื่นที่จาเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยอนุโลมอย่างน้อย
ต้องกาหนดให้สรรหาจากผู้ซึ่งไม่เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ และมีข้อ
ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้าทีต่ รวจสอบการใช้อานาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา
มาตรา ๒๓๐ กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕
(๑) (๔) (๕) และ (๖)

๒๕๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
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พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของ
พรรคการเมืองในระยะห้าปีก่อนดารงตาแหน่ง
(๗๔) ไม่เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๗ มาใช้บงั คับกับกรรมการ
การเลือกตัง้ ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๒๒๓๓ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
มาตรา ๑๔๒ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา
วุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่า
หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
หนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของทัง้ สองสภา มี
สิบของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา มีสทิ ธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตัง้ คนใดคน สิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตัง้ คนใด
หนึ่งขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือ คนหนึ่งขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือ
กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๙ และให้ประธานรัฐสภาส่ง กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๙๒๓๐ และให้ประธานรัฐสภา
ส่งคาร้องนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คา
คาร้องนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ากรรมการการ
ร้อง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นพ้น
เลือกตัง้ ผูน้ นั ้ พ้นจากตาแหน่งหรือไม่
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้ง จากตาแหน่งหรือไม่
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินจิ ฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
คาวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตัง้
แจ้งคาวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๙๗ มาใช้บงั คับกับการพ้นจาก
เลือกตัง้
ตาแหน่งของกรรมการการเลือกตัง้ ด้วย โดยอนุโลม
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๙๗๙๒ มาใช้บงั คับกับการพ้นจาก
ตาแหน่งของกรรมการการเลือกตัง้ ด้วยโดยอนุโลม
(๗) ไม่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
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(๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๗ มาใช้บงั คับกับกรรมการการ
เลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๒๓๓๒๖๔ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือกระทาการอันต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๓๐๒๕๐ และให้ประธานรัฐสภาส่งคาร้องนั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้อง เพื่อให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจััย
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจััยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคา
วินิจััยไปยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๒๑๐๑ มาใช้บังคับกับการพ้นจาก
ตาแหน่งของกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม

๒๕๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๔๓๒๓๔ ในกรณีทก่ี รรมการการเลือกตัง้ พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมดทัง้ คณะ ให้ดาเนินการสรรหาตาม
มาตรา ๑๓๘๒๓๑ ภายในสี่เก้าสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ ีการพ้นจาก
ตาแหน่ง
ในกรณีทก่ี รรมการการเลือกตัง้ พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้นาดาเนินการสรรหาตามมาตรา
๑๓๘๒๓๑ มาใช้บังคับกับการสรรหาและการเลือกกรรมการการ
เลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้
สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อประธานวุฒิสภา เป็นจานวนสอง
เท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง และให้วฒ
ุ ิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่หกสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารพ้นจาก
ตาแหน่งเหตุดงั กล่าว และให้ผไู้ ด้รบั เลือกความเห็นชอบอยู่ใน
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่ของผูซ้ ง่ึ ตนแทน
มาตรา ๑๔๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและ
มาตรา ๑๔๔๒๓๕ คณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็ นผู้
ดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ควบคุมและดาเนินการจัดหรือจัดให้มกี ารเลือกตัง้ หรือการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่
ออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
และผูบ้ ริหารท้องถิน่ แล้วแต่กรณี รวมทัง้ การออกเสียงประชามติ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
ให้เป็ นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานกรรมการการเลือกตัง้ เป็ นผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย
สมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา กฎหมายพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายพระราช
และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
มาตรา ๑๔๓ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๓๘ ภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการพ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้นามาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นโดยอนุโลม
ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อประธาน
วุฒิสภา เป็นจานวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง และให้วุฒิสภามีมติ
เลือก ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
พ้นจากตาแหน่ง และให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
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มาตรา ๒๓๔๒๖๕ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งคณะ ให้ดาเนินการสรรหาตามมาตรา
๒๓๑๒๖๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีทกี่ รรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ดาเนินการสรรหาตามมาตรา
๒๓๑๒๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว
และให้ผไู้ ด้รับความเห็นชอบอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๓๕๒๖๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่
ควบคุมและดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ควบคุมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี รวมทั้งและควบคุมการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและกลุม่ การเมือง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราช

๒๖๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง
ให้มีสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๑๔๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่
มาตรา ๒๓๖๒๖๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่
มาตรา ๑๔๕๒๓๖ คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศกาหนดการทั้งหลายอันจาเป็นแก่การปฏิบัติ
(๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบกาหนดการทั้งหลายอัน
(๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบกาหนดการทัง้ หลายอัน
ตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
จาเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕๒๖๖ วรรคสอง
จาเป็ นแก่การปฏิบตั ติ ามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔๒๓๕ วรรค
(๒) มีคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดาเนินการ
สอง รวมทัง้ วางระเบียบเกีย่ วกับการหาเสียงเลือกตัง้ และการ
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
ใด ๆ ของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผูม้ ี
ดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ และผูม้ ี
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจาเป็นตามกฎหมายตาม
สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกาหนด
สิทธิเลือกตัง้ เพื่อให้เป็ นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม และกาหนด หลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมี
มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
หลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตัง้ มี ความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจััยชี้ขาด
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรค
ความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตัง้
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้ซึ่ง
สอง
(๒) วางระเบียบเกีย่ วกับข้อห้ามในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง ร่วมกันปฏิบตั ิหน้าทีค่ ณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยูใ่ นตาแหน่ง
(๔) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ใน
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบตั หิ น้าที่
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๘๑๑๘๔ โดยคานึงถึงการรักษา
หน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึง่ หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมี
ตามมาตรา ๑๘๑ โดยคานึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และ
ประโยชน์ของรัฐ และคานึงถึงความสุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอ
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติใน
ภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง
คานึงถึงความสุจริต เทีย่ งธรรม ความเสมอภาค และโอกาส
หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๓) กาหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่
ทัดเทียมกันในการเลือกตัง้
(๕) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
(๓) กาหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่ พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองและผูส้ มัครรับ
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจเรียก พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงิน
เลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมือง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ ของพรรคการเมืองและผูส้ มัครรับเลือกตัง้ รวมทัง้ การตรวจสอบ
ถ้อยคา ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วย
และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ และเป็ นนายทะเบียนพรรคการเมือง
ให้มสี านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็ นหน่วยงานทีเ่ ป็ น
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

๒๖๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การสืบสวน สอบสวน
หรือวินิจััยชี้ขาด
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล
หรือผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามทีม่ อบหมาย

บัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิ ดเผย และการควบคุม
การจ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตัง้
(๒๔) มีคาสังให้
่ ขา้ ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือ
เจ้าหน้าทีอ่ ่นื ของรัฐ ปฏิบตั กิ ารทัง้ หลายอันจาเป็ นตามกฎหมายตาม
มาตรา ๑๔๔๒๓๕ วรรคสอง
(๓๕) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินจิ ฉัย
ชีข้ าดปั ญหาหรือข้อโต้แย้งทีเ่ กิดขึน้ ตามกฎหมายตามมาตรา
๑๔๔๒๓๕ วรรคสอง
(๔๖) สังให้
่ มกี ารเลือกตัง้ ใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่
ในหน่วยเลือกตัง้ ใดหน่วยเลือกตัง้ หนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตัง้ เมือ่
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตัง้ หรือการออกเสียง
ประชามติในหน่วยเลือกตัง้ นัน้ ๆ มิได้เป็ นไปโดยสุจริตและเทีย่ ง
ธรรม
(๕๗) ประกาศผลการเลือกตัง้ ผลการสรรหา และผลการ
ออกเสียงประชามติ
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่
หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน
เกีย่ วกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน
(๖๙) ดาเนินการอื่นตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

หรือกลุ่มการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับ
เงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
(๔) มีคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจาเป็นตามกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัตกิ ารตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสองอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๕) มีคาสั่งให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเลือกตั้ง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวข้องหรือระงับการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากพื้นที่ชั่วคราว
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๕๖) ดาเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและ
วินิจััยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา
๒๓๕ วรรคสอง๒๖๖ หรือเมื่อมีกรณีทมี่ ีการคัดค้านหรือมีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา เป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖๗) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึง่ หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง หรือสั่งให้
ดาเนินการใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อมีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้ง
นั้น ๆ หรือการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้น มิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม

๒๖๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ในการปฏิบตั หิ น้าที่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอานาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยคา ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่
ดาเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบตั หิ น้าที่ การสืบสวน สอบสวน
หรือวินจิ ฉัยชีข้ าด
คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอานาจแต่งตัง้ บุคคล คณะ
บุคคล หรือผูแ้ ทนองค์การเอกชน เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่
มอบหมาย

(๗๘) ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริหารท้องถิ่น ผลการสรรหาเลือกสมาชิก
วุฒิสภา และผลการออกเสียงประชามติ
(๙) ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่
กรณี เพื่อขอให้มีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ทีก่ ระทาการ ใช้ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทาการ อันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือกฎหมายอื่น ซึ่งมี
ผลทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๑๐) ควบคุมการจัดการออกเสียงประชามติ หรือสั่งให้มกี าร
จัดการออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือทุกหน่วย
เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงประชามติในหน่วยนั้น ๆ
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๘๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การพลเมืองศึกษา และ
การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมือง
(๙๑๒) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ แล้ว
แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และประกาศผลการประเมิน
ดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ในการปฏิบัตหิ น้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่ วข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยคา ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การสืบสวน สอบสวน
หรือวินจิ ฉัยชีข้ าด
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจแต่งตั้งบุคคล คณะ
บุคคล หรือผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
มอบหมาย
มาตรา ๒๖๘ ให้มคี ณะกรรมการดาเนินการจัดการเลือกตั้ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ แต่งตั้งจากข้าราชการในแต่ละหน่วยงาน หน่วยงาน
ละหนึ่งคน ทาหน้าที่ดาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ดาเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง การพ้นจากตาแหน่ง
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการจัดการเลือกตั้ง และการ
อื่นที่จาเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยในเรื่องของอานาจหน้าที่นั้น
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
ระดับพื้นที่ ซึ่งต้องมีผู้ทรงคุณวุฒซิ ึ่งมิได้เป็นบุคลากรในภาครัฐ
รวมอยู่ด้วย
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ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินการจัดการเลือกตั้งหรือดาเนินการ
เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติโดยไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจัดให้มีการสอบสวนทางวินัยผู้นั้น
ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมลู ความผิดทางวินัย และคณะ
กรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วมีมติว่าผู้นั้นได้กระทาความผิด
ทางวินัย ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งส่งรายงานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเพื่อ
พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก ในการ
พิจารณาโทษทางวินัย ให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นสานวนการสอบสวนทางวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานหรือองค์กรที่ผู้
นั้นสังกัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดาเนินคดี
อาญาต่อผู้กระทาการดังกล่าว
มาตรา ๑๔๘ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๔๘๒๔๑ ในระหว่างทีพ่ ระราชกฤษฎีกาให้มกี าร
มาตรา ๒๔๑๒๖๙ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา ประกาศให้มี เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มี
ออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียก การสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภา หรือประกาศให้มกี ารออกเสียงประชามติ การเลือกหรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออก
ตัวกรรมการการเลือกตั้งไปทาการสอบสวน เว้นแต่ในกรณีทไี่ ด้รับ
เสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
มีผลใช้บงั คับ ห้ามมิให้จบั คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการ
อนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะ
กรรมการการเลือกตั้งไปทาการสอบสวน เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับ
เลือกตัง้ ไปทาการสอบสวน เว้นแต่ในกรณีทไ่ี ด้รบั อนุญาตจาก
กระทาความผิด
อนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะ
คณะกรรมการการเลื
อ
กตั
ง
้
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อ
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ท
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ั
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ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทา
กระทาความผิด
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ความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้
ในกรณีทมี่ ีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทา
ความผิ
ด
หรื
อ
จั
บ
หรื
อ
คุ
ม
ขั
ง
กรรมการการเลื
อ
กตั
ง
้
ในกรณี
อ
น
่
ื
ให้
รายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธาน
ความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้
รายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตัง้ โดยด่วน และประธาน รายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธาน
กรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้
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กรรมการการเลือกตัง้ อาจสังให้
่ ปล่อยผูถ้ ูกจับได้ แต่ถา้ ประธาน
กรรมการการเลือกตัง้ เป็ นผูถ้ ูกจับหรือคุมขัง ให้เป็ นอานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ เท่าทีม่ อี ยู่เป็ นผูด้ าเนินการ
มาตรา ๒๓๗ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ผูใ้ ดกระทาการ ก่อ หรือ
สนับสนุนให้ผอู้ ่นื กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝืนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ มีผลทาให้การเลือกตัง้ มิได้เป็ นไป
โดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของบุคคล
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา
ถ้าการกระทาของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองผูใ้ ด มีสว่ นรูเ้ ห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบ
ถึงการกระทานัน้ แล้ว มิได้ยบั ยัง้ หรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตัง้
เป็ นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ให้ถอื ว่าพรรคการเมืองนัน้ กระทา
การเพื่อให้ได้มาซึง่ อานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่
มิได้เป็ นไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘
และในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญมีคาสังให้
่ ยบุ พรรคการเมืองนัน้ ให้
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวมีกาหนดเวลาห้าปี นบั แต่
วันทีม่ คี าสังให้
่ ยุบพรรคการเมือง
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ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
กรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าทีม่ อี ยู่เป็นผู้ดาเนินการ
ตัดออกทั้งมาตรา

๒๖๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๔๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดาเนินการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมี
สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดค้านว่าการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนได้รับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใดได้กระทาการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับ
เลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือ
พรรคการเมืองใดได้กระทาลงไป ทั้งนี้ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงประชามติ
มิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้มสี ิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการ
ออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว คณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องพิจารณาวินิจััยสั่งการโดยพลัน

มาตรา ๑๔๗๒๓๘ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ต้อง
ดาเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ หรือพรรค
การเมืองซึง่ มีสมาชิกสมัครรับเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ ใดเขต
เลือกตัง้ หนึ่ง คัดค้านว่าการเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้ เป็ นไปโดย
ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ผูเ้ ข้ารับการสรรหา หรือสมาชิกขององค์กรตาม
มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง คัดค้านว่าการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภานัน้
เป็ นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ก่อนได้รบั เลือกตัง้
หรือสรรหา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภา
ท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูใ้ ดได้กระทาการใด ๆ โดยไม่สจุ ริต
เพื่อให้ตนเองได้รบั เลือกตัง้ หรือสรรหา หรือได้รบั เลือกตัง้ หรือสรรหา
มาโดยไม่สจุ ริตโดยผลของการทีบ่ ุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้
กระทาลงไป ทั้งนี้ อันเป็นการโดยฝ่ าฝืนกฎหมายหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา กฎหมาย
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
(๓๔) ปรากฏหลักฐานอันควรเชือ่ ได้ว่าการออกเสียง
ประชามติมไิ ด้เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้

ตัดออกทั้งมาตรา

๒๖๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
คัดค้านว่าการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตัง้ ใดเป็ นไปโดย
ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว คณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ต้องพิจารณาวินิจฉัยสังการโดยพลั
่
น
มาตรา ๒๓๙ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการการเลือกตัง้
วินิจฉัยให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ก่อนการ
ประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒสิ ภา ให้คาวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็ นทีส่ ดุ
ในกรณีทป่ี ระกาศผลการเลือกตัง้ แล้ว ถ้าคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ เห็นว่าควรให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาผูใ้ ด ให้ย่นื คาร้องต่อ
ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาได้รบั คาร้องของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ แล้ว สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาผูน้ นั ้
จะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปไม่ได้ จนกว่าศาลฎีกาจะมีคาสังยกค
่ าร้อง ใน
กรณีทศ่ี าลฎีกามีคาสังให้
่ มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ในเขตเลือกตัง้ ใดหรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาผูใ้ ด
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาใน
เขตเลือกตัง้ นัน้ สิน้ สุดลง
ในกรณีทบ่ี ุคคลตามวรรคสองปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปไม่ได้ มิ
ให้นบั บุคคลดังกล่าวเข้าในจานวนรวมของสมาชิกเท่าทีม่ อี ยู่ของ
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา แล้วแต่กรณี
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้
บังคับกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ด้วย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ตัดออกทั้งมาตรา

๒๖๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
โดยอนุโลม โดยการยื่นคาร้องต่อศาลตามวรรคสองให้ย่นื ต่อศาล
อุทธรณ์ และให้คาสังของศาลอุ
่
ทธรณ์เป็ นทีส่ ดุ
มาตรา ๒๔๐ ในกรณีทม่ี กี ารคัดค้านว่าการสรรหา
สมาชิกวุฒสิ ภาผูใ้ ดเป็ นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนได้รบั การสรรหา
สมาชิกวุฒสิ ภาผูใ้ ดกระทาการตามมาตรา ๒๓๘ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ดาเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้วนิ ิจฉัยสังการเป็
่
นอย่าง
ใดแล้ว ให้เสนอต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินจิ ฉัยโดยพลัน และให้
นาความในมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บงั คับกับ
การทีส่ มาชิกวุฒสิ ภาผูน้ นั ้ ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ โดย
อนุโลม
ในกรณีทศ่ี าลฎีกามีคาสังให้
่ เพิกถอนการสรรหาหรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาผูใ้ ด ให้สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒสิ ภาผูน้ นั ้ สิน้ สุดลงนับแต่วนั ทีศ่ าลฎีกามีคาสัง่ และให้
ดาเนินการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภาใหม่แทนตาแหน่งทีว่ ่าง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองประธาน
กรรมการการเลือกตัง้ จะร่วมดาเนินการหรือวินิจฉัยสังการมิ
่
ได้
และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีองค์ประกอบเท่าทีม่ อี ยู่
การคัดค้านและการพิจารณาของคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ให้เป็ นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการ
ได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ตัดออกทั้งมาตรา

๒๖๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

หมวด ๑๑
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๓๑๒ การตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระทาโดยคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้วา่ การตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ
และเป็นกลาง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
คาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้มีความชานาญและประสบการณ์ด้านการ
ตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และ
ด้านอื่น
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามที่บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม
คาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้มีความชานาญและประสบการณ์ด้าน
การตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง
หรือด้านอื่น
ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละหกปีนบั
แต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหาและการเลือก และการ
พ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน

หมวด ๑๑
๔. คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น
มาตรา ๓๑๒๒๕๒ การตรวจเงินแผ่นดินให้กระทาโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่
เป็ นอิสระและเป็ นกลาง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกเก้าหกคน ซึง่ พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตัง้ ตามคาแนะนาของวุฒิสภาจากผูม้ คี วามชานาญและ
ประสบการณ์ดา้ นการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผวู้ ่าการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธานกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม
คาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้มคี วามชานาญและประสบการณ์ด้าน
การตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการ
คลัง หรือด้านอื่น
การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๔ วรรคสาม
และวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็ นไปตาม
มาตรา ๒๔๓

ตอนที่ ๒
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๒๕๒๒๗๐ การตรวจเงินแผ่นดินให้กระทาโดยคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้วา่ การตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ
และเป็นกลาง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอืน่ อีกหกจานวนเจ็ดคนซึ่งพระมหา
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีความชานาญและประสบการณ์ด้านการ
ตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือ
ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม
คาแนะนาของวุฒิสภาจากผูม้ ีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมี
ความชานาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี
การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือด้านอื่น
การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๔ วรรค
สามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๔๓
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๒๗๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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แผ่นดิน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
การกาหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บคุ คลที่มคี ณ
ุ สมบัติเหมาะสมและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ให้ประธานวุฒสิ ภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละหกปี นบั แต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหาและการเลือก
และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ ่า
การตรวจเงินแผ่นดิน รวมทัง้ อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็ นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
การกาหนดคุณสมบัตแิ ละวิธกี ารเลือกบุคคลซึง่ จะได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน
จะต้องเป็ นไปเพื่อให้ได้บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมและ มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นทีป่ ระจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๒๕๓ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจ
หน้าทีก่ าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะให้มกี ารแก้ไขข้อบกพร่อง
เกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
วินยั ทางการเงินและการคลังทีเ่ ป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยการ
ดาเนินการทีเ่ กีย่ วกับวินยั ทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ
และให้คดีทพ่ี พิ าทเกีย่ วกับคาวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินยั ทาง

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดารงตาแหน่งหกปี
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
ให้นาหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสองและ
วรรคสาม เรื่องหน่วยธุรการตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสี่ คณะกรรมการ
สรรหารวมทั้งวิธีการสรรหาตามมาตรา ๒๖๐ (๒) วรรคสองและวรรค
สาม มาตรา ๒๖๑ และมาตรา ๒๖๒ วาระการดารงตาแหน่งและการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และการ
สรรหาผู้ดารงตาแหน่งแทนตามมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่งของ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนการอื่นที่จาเป็น ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา
การกาหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
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การเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็ นคดีทอ่ี ยู่ในอานาจของศาล
ปกครอง
ให้ผวู้ ่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ ป็ นอิสระและเป็ นกลาง
มาตรา ๒๕๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วย
ธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ ป็ นอิสระ โดยมีผวู้ า่
การตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้มสี านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นหน่วยงานทีเ่ ป็ น
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจาทุกปีโดยคณะ
กรรมการประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบ และประกาศผลการ
ประเมินดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๕๓ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจ
หน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
วินัยทางการเงินและการคลังที่เป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่วินจิ ฉัยการ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ
และให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับคาวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินัยทาง
การเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นคดีที่อยู่ในอานาจของ
ศาลปกครอง
ให้ผวู้ ่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจหน้าที่เกีย่ วกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง
มาตรา ๒๕๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วย
ธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผู้วา่
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้มีสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ
ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒๗๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๒๙๗ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
คาแนะนาของวุฒิสภา
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้
ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖
การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ทั้งนี้ โดยให้มี คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจานวนสิบห้าคน ประกอบด้วย ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ
หนึ่งคน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองทีส่ มาชิกในสังกัดดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคการเมืองทีส่ มาชิกในสังกัดมิได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเลือก
กันเองให้เหลือหนึ่งคน และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็น
นิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหกคน เป็นกรรมการ
ในกรณีทมี่ ีเหตุทาให้ต้องมีการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่มีกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ครบองค์ประกอบตามวรรคสาม หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

ส่วนที่ ๒
๓. คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๒๙๗๒๔๖ คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิ ่นื อีกแปดคน ซึง่ พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตัง้ ตามคาแนะนาของวุฒสิ ภา
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตอ้ งเป็ น
ผูซ้ ง่ึ มีความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นทีป่ ระจักษ์และมีคุณสมบัตแิ ละไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖๒๐๕ โดยเคยเป็ นรัฐมนตรี
กรรมการการเลือกตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชการใน
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือผูด้ ารงตาแหน่งทางบริหารในหน่วย
ราชการทีม่ อี านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดารงตาแหน่ งไม่ต่า
กว่าศาสตราจารย์ ผูแ้ ทนองค์การพัฒนาเอกชน หรือผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทีม่ อี งค์กรวิชาชีพตามกฎหมายมาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบปี ซึง่ องค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพนัน้ ให้การ
รับรองและเสนอชื่อเข้าสูก่ ระบวนการสรรหา
การสรรหาและการเลือกกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๕๗๒๐๔ วรรคสาม
และวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๕๘๒๐๗ มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม ทั้งนี้ โดยให้มคี ณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจานวนสิบห้าคนประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการตรวจเงิน

ตอนที่ ๓
๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๒๔๖๒๗๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอื่นอีกแปดจานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผูซ้ ึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ มีวาระการดารงตาแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้
ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ โดยเคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่า
กว่าอธิบดีหรือผู้ดารงตาแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มี
อานาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ศาสตราจารย์ ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่มีองค์กรวิชาชีพตามกฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบปี ซึ่ง
องค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอ
ชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา
ให้นาหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสองและ
วรรคสาม เรื่องหน่วยธุรการตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสี่ คณะกรรมการ
สรรหารวมทั้งวิธีการสรรหาตามมาตรา ๒๖๐ (๒) วรรคสองและวรรค
สาม มาตรา ๒๖๑ และมาตรา ๒๖๒ การดารงตาแหน่งและการปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคสองและวรรคสาม และการสรรหาผู้
ดารงตาแหน่งแทนตามมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ

๒๗๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง แผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการ
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน สมาชิกสภา
แห่งชาติ
ผูแ้ ทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรี ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน สมาชิกและผูน้ าฝ่ ายค้าน
ในสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้
มาตรา ๒๙๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติม
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีซงึ่ เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และ
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึง่
พุทธศักราช ๒๕๔๘
เลือกกันเองให้เหลือหกคน เป็นกรรมการ
ในกรณีที่มีเหตุทาให้ต้องมีการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่มีกรรมการสรรหากรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ครบองค์ประกอบตามวรรคสาม
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่มีอยู่
ให้ประธานวุฒสิ ภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ให้มกี รรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประจา
จังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอานาจหน้าที่ ให้
เป็ นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๒๙๘ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๒๙๘๒๔๗ กรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
แห่งชาติมีวาระการดารงตาแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทุจริตแห่งชาติมวี าระการดารงตาแหน่งเก้าปี นบั แต่วนั ที่
ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วย โดยอนุโลม แต่ให้ผู้
ได้รับการสรรหานั้นดารงตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๔ วรรคสามและ
วรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
โดยให้มคี ณะกรรมการสรรหาจานวนห้าคนประกอบด้วยประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผูน้ าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่งของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตลอดจนการอื่นที่จาเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอย่าง
น้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งกรรมการในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐมาแล้ว เข้ารับการ
สรรหา
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒๗๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
การพ้นจากตาแหน่ง การสรรหาและการเลือกกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระ
เดียว
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซง่ึ พ้น
จากตาแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่ากรรมการซึง่
ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่จะเข้ารับหน้าที่
การพ้นจากตาแหน่ง การสรรหา และการเลือกกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตาแหน่งทีว่ ่าง ให้
นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๐๒๐๙ และมาตรา ๒๖๑๒๑๐ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐๒๒๕๑ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
มาตรา ๓๐๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุจริตแห่งชาติมหี น่วยธุรการของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
แห่งชาติที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติทเ่ี ป็ นอิสระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้ องกัน
การทุจริตแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธาน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การแต่งตัง้ เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน
การทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒสิ ภา
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒสิ ภา
ให้มสี านักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น
แห่งชาติมีเป็ นหน่วยงานทีเ่ ป็ นอิสระในการบริหารงานบุคคล
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด
โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอานาจหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นประจาทุกปีโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบ และประกาศผลการประเมินดังกล่าวให้ทราบ
เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๗ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีวาระการดารงตาแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหา
กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบตั ิหน้าทีต่ ่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
การพ้นจากตาแหน่ง การสรรหา และการเลือกกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตาแหน่งทีว่ ่าง ให้
นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๒๕๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

๒๗๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙๙๒๔๘ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสีข่ องจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของสภา
ผูแ้ ทนราษฎร หรือประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไม่น้อยกว่าสองหมืน่
คน มีสทิ ธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒสิ ภาว่ากรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผใู้ ดกระทาการขาดความเทีย่ ง
ธรรม จงใจฝ่ าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ท่ี
เป็ นการเสือ่ มเสียแก่เกียรติศกั ดิของการด
ารงตาแหน่งอย่าง
์
ร้ายแรง และขอเพื่อให้วฒ
ุ สิ ภามีมติให้พน้ จากตาแหน่งได้
มติของวุฒสิ ภาให้กรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติพน้ จากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของวุฒสิ ภา
มาตรา ๓๐๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
มาตรา ๓๐๐๒๔๙ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
สมาชิกของทั้งสองสภา มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวน
วุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภา มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่หา้
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อศาล ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของทัง้ สองสภา มีสทิ ธิเข้าชื่อ
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการ
ร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ารวยผิดปกติ กระทา
ว่า กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผใู้ ดร่ารวย
มาตรา ๒๙๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มี
สิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒสิ ภาว่ากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทาการขาดความเทีย่ งธรรม จง
ใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อม
เสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดารงตาแหน่งอย่างร้ายแรง และขอให้
วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่งได้
มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒิสภา
ให้มีสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๘๒๗๒ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน
ราษฎร หรือประชาชนพลเมืองผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่น
คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทาการขาดความเทีย่ งธรรม
จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่อันเป็นการ
เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดารงตาแหน่งอย่างร้ายแรง เพื่อให้
วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
มาตรา ๒๔๙๒๗๓ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองว่า
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ารวย

๒๗๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ราชการ
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้
ดารงตาแหน่งดังกล่าวกระทาการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
และให้ยื่นต่อประธานวุฒสิ ภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคาร้องแล้วให้
ส่งคาร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูก
กล่าวหา จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นมิได้ จนกว่าจะมีคาพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองให้ยกคา
ร้องดังกล่าว

ผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ทก่ี ล่าวหาว่า
ผูด้ ารงตาแหน่งดังกล่าวกระทาการตามวรรคหนึ่งเป็ นข้อ ๆ ให้
ชัดเจน และให้ย่นื ต่อประธานวุฒสิ ภา เมื่อประธานวุฒสิ ภาได้รบั
คาร้องแล้ว ให้สง่ คาร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองเพือ่ พิจารณาพิพากษา
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผถู้ ูก
กล่าวหา จะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นระหว่างนัน้ มิได้ จนกว่าจะมีคา
พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การเมืองให้ยกคาร้องดังกล่าว
ในกรณีทก่ี รรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ตามวรรคสาม และมีกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเหลืออยู่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทงั ้ หมด ให้ประธาน
ศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็ นการชัวคราว
่
โดยให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั แต่ง
ตัง้ อยูใ่ นตาแหน่งได้จนกว่ากรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทต่ี นดารงตาแหน่งแทนจะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ หรือจนกว่าจะมีคา
พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ว่าผูน้ นั ้ กระทาความผิด

ผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้
ดารงตาแหน่งดังกล่าวกระทาการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้
ชัดเจน และให้ยื่นต่อประธานวุฒสิ ภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับ
คาร้องแล้ว ให้ส่งคาร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูก
กล่าวหา จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาสั่งรับคาร้องนั้นไว้พิจารณา มิได้
จนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองให้ยกคาร้องดังกล่าว
ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ตามวรรคสามสอง และมีกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเหลืออยู่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งหมด ให้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา และประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา ๒๗๑ ทาหน้าที่เป็น
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
โดยให้ผู้ทไี่ ด้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งได้จนกว่ากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทตี่ นดารงตาแหน่งแทนจะปฏิบัตหิ น้าที่
ได้ หรือจนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองว่าผู้นั้นกระทาความผิด

๒๗๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๓๐๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทั้งทาความเห็น
เสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕
(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทั้งทาความเห็น
ส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตาม
มาตรา ๓๐๘
(๓) ไต่สวนและวินิจััยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติ กระทา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อดาเนินการต่อไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนีส้ ินของผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา
๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้
(๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อม
ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒสิ ภา ทุกปี และนา
รายงานนั้นออกพิมพ์เผยแพร่ตอ่ ไป
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับ
กับการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๐๑๒๕๐ คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอี านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทัง้ ทา
ความเห็นเกีย่ วกับการถอดถอนออกจากตาแหน่งเสนอต่อวุฒสิ ภา
ตามมาตรา ๓๐๕๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทัง้ ทา
ความเห็นเกีย่ วกับการดาเนินคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การเมืองส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การเมืองตามมาตรา ๓๐๘๒๗๕
(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตัง้ แต่ผบู้ ริหาร
ระดับสูงหรือข้าราชการซึง่ ดารงตาแหน่งตัง้ แต่ผอู้ านวยการกองหรือ
เทียบเท่าขึน้ ไปร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ หรือความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม เพื่อดาเนินการต่อไปรวมทัง้
ดาเนินการกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ากว่าทีร่ ่วม
กระทาความผิดกับผูด้ ารงตาแหน่ งดังกล่าวหรือกับผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง หรือทีก่ ระทาความผิดในลักษณะทีค่ ณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นสมควรดาเนินการด้วย
ทัง้ นี้ ตามกฎหมายพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทัง้ ความ
เปลีย่ นแปลงของทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของผูด้ ารงตาแหน่งตามมาตรา
๒๙๑๒๕๙ และมาตรา ๒๙๖๒๖๔ ตามบัญชีและเอกสารประกอบทีไ่ ด้

มาตรา ๒๕๐๒๗๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทั้งทาความเห็น
เกี่ยวกับการถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่งเสนอต่อวุฒิสภารัฐสภา
ตามมาตรา ๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม๒๕๔
(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทั้งทาความเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองส่งไปยัง
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามมาตรา
๒๗๕๒๕๖
(๓) ไต่สวนและวินิจััยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษา
ตุลาการ ข้าราชการอัยการ ผู้บริหารดารงตาแหน่งระดับสูงหรือ
ข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้น
ไปในหน่วยงานของรัฐ ร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดาเนินการกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ากว่าที่ร่วมไต่สวนและวินิจััยว่าผู้ใด
เป็นตัวการ ผู้ใช้ และผูส้ นับสนุนการกระทาความผิดกับผู้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวหรือกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทา
ความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเห็นสมควรดาเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒๗๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

ส่วนที่ ๗
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ยื่นไว้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด
(๕) กากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
(๕๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั หิ น้าที่
พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา
ทุกปี และนาทัง้ นี้ ให้ประกาศรายงานนั้นออกพิมพ์ดงั กล่าวในราช
กิจจานุเบกษาและเปิ ดเผยแพร่ต่อไปสาธารณะด้วย
(๖๗) ดาเนินการอื่นตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕๒๑๓ มา
ใช้บงั คับกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดว้ ยโดยอนุโลม
ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติและกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เป็ นเจ้าพนักงานในการยุตธิ รรมตามกฎหมาย

(๔) ตรวจสอบความถูกต้อง และความมีอยู่จริง รวมทั้งและ
ความเปลีย่ นแปลงของทรัพย์สินและหนีส้ ินของผู้ดารงตาแหน่งตาม
มาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๔ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่
ได้ยื่นบัญญัติไว้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด ตลอดจนไต่สวนและวินิจััย
ว่าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวร่ารวยผิดปกติ
(๕) กากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับวินัยการคลังและ
งบประมาณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคลัง
และการงบประมาณ
(๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อม
ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี
ทั้งนี้ ให้ประกาศและเผยแพร่รายงานดังกล่าวในราชกิจจา
นุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะให้ทราบเป็นการทั่วไปด้วย
(๗) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๑๓ มาใช้บงั คับกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติดว้ ยโดยอนุโลม
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น
เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย
ตอนที่ ๔
๒. ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน

ส่วนที่ ๗
๒. ผูต้ รวจการแผ่นดิ นของรัฐสภา

๒๗๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๙๖ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีจานวนไม่เกินสามคน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่
ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของ
สาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็นที่ประจักษ์
ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการเลือกผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระการดารงตาแหน่งหกปี
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียง
วาระเดียว

มาตรา ๑๙๖๒๔๒ ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภามีจานวนไม่
เกินสามคน ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามคาแนะนาของวุฒสิ ภา
จากผูซ้ ง่ึ เป็ นทีย่ อมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรูแ้ ละมี
ประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอัน
เป็ นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นที่
ประจักษ์
ให้ผไู้ ด้รบั เลือกเป็ นผูต้ รวจการแผ่นดินประชุมและเลือก
กันเองให้คนหนึ่งเป็ นประธานผูต้ รวจการแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒสิ ภาทราบ
ให้ประธานวุฒสิ ภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินและผูต้ รวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการเลือกของ
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภาให้เป็ นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระการดารงตาแหน่ง
หกปี นบั แต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ดารงตาแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว
ให้มสี านักงานผูต้ รวจการแผ่นดินเป็ นหน่วยงานทีเ่ ป็ น
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการ
อื่น ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๓ การสรรหาและการเลือกผูต้ รวจการแผ่นดินให้
นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
โดยให้มคี ณะกรรมการสรรหาจานวนเจ็ดคนประกอบด้วย ประธาน

มาตรา ๒๔๒๒๗๕ ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนมีจานวนสามสิบเอ็ดคนซึง่ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
คาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนมี
ความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจาก
องค์การเอกชนด้วย
ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมและเลือก
กันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผูต้ รวจการแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ให้นาหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสองและ
วรรคสาม เรื่องหน่วยธุรการตามมาตรา ๒๕๙ วรรคสี่ วาระการดารง
ตาแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่งและวรรค
สอง และการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งแทนตามมาตรา ๒๖๕ มาใช้
บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และสานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้วย โดยอนุโลม แต่ให้ผู้
ได้รับการสรรหานั้นดารงตาแหน่งตามวาระในมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการสรรหารวมทั้ง
วิธีการสรรหา และการพ้นจากตาแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดินและ
พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์

๒๘๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร บุคคล
ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจานวนหนึ่งคน และบุคคลซึง่ ที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจานวนหนึ่งคน
และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๓๑ (๑) วรรคสอง มาใช้บงั คับด้วยโดย
อนุโลม

สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการอื่นที่จาเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐมาแล้ว เข้ารับการสรรหา
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดารงตาแหน่งหกปีนับแต่
วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียง
วาระเดียว
ให้มีสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและ
พิทักษ์สิทธิมนุษยชนเป็นประจาทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินผล
แห่งชาติ แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
ทราบ และประกาศผลการประเมินดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๓ การสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินให้
นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจานวนเจ็ดคนประกอบด้วย ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคล
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่

ส่วนที่ ๘
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส่วนที่ ๘
๒. คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ

มาตรา ๑๙๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒสิ ภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์
ด้านการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้อง
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การเลือก การถอด
ถอน และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมวี าระการดารงตาแหน่งหกปี
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียง
วาระเดียว

มาตรา ๑๙๙๒๕๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบหกคน
ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามคาแนะนาของวุฒสิ ภา จากผูซ้ ง่ึ มี
ความรูห้ รือประสบการณ์ดา้ นการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เป็ นทีป่ ระจักษ์ ทัง้ นี้ โดยต้องคานึงถึงการมีสว่ นร่วมของผูแ้ ทนจาก
องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
ให้ประธานวุฒสิ ภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การเลือก การ
ถอดถอน และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

๒๘๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมวี าระการดารงตาแหน่ง
หกปี นบั แต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ดารงตาแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา ๒๐๖
มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็ นไปตามมาตรา ๒๔๓
ให้มสี านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็ น
หน่วยงานทีเ่ ป็ นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดาเนินการอื่น ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจานวนหนึ่งคน
และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๓๑ (๑) วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดย
อนุโลม
๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาตรา ๒๕๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซงึ่ มี
ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของผูแ้ ทนจาก
องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน และการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดารงตาแหน่ง
หกปีนับแต่วันทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา ๒๐๖
มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่

๒๘๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๙๗ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคาร้องเรียนใน
กรณี
(ก) การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือ
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น
(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผรู้ ้องเรียนหรือ
ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่ การนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอานาจ
หน้าที่ก็ตาม
(ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) จัดทารายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา
๒๔๓
ให้มีสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น
หน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๔๒๗๖ ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มาตรา ๑๙๗๒๔๔ ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอานาจ
มนุษยชนมีอานาจและหน้าที่พิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคาร้องเรียน เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน และโดยเัพาะให้มี
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ในกรณี
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือการละเลยการ
(ก) การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือปฏิบตั นิ อกเหนือ กระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณี
อานาจหน้าทีต่ ามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และ
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ เสนอมาตรการต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทาหรือละเลยการ
ส่วนท้องถิน่
กระทาดังกล่าว เพื่อดาเนินการแก้ไข
(๑๒) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคาร้องเรียนใน
(ข) การปฏิบตั หิ รือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ
กรณีที่ปรากฏว่า
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
(ก) การเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ ทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็ นธรรม ไม่ว่าการนัน้ จะชอบหรือไม่ ปฏิบัตินอกเหนืออานาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
ชอบด้วยอานาจหน้าทีก่ ต็ าม
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
(ข) การเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตาม
ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
รัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ นี้ ไม่รวมถึง
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่และก่อให้เกิด
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
ความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชน โดยหรือไม่เป็นธรรม ไม่
(คง) กรณีอ่นื ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ก็ตาม

๒๘๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๙๘ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทาใดของบุคคลใด
ตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจััย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลปกครอง แล้วแต่กรณี

(๒) ดาเนินการเกีย่ วกับจริยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๘๐
(๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดทาข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในกรณีทเ่ี ห็นว่าจาเป็ น
(๒๔) จัดทารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิ
หน้าทีพ่ ร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะข้อสังเกตต่อ
รัฐสภาคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา ทุกปี ทัง้ นี้
ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะด้วย
การใช้อานาจหน้าทีต่ าม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ให้
ผูต้ รวจการแผ่นดินดาเนินการเมื่อมีการร้องเรียน เว้นแต่ เป็ น
กรณีท่ผี ู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระทาดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อคุม้ ครอง
ประโยชน์สาธารณะ ผูต้ รวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและสอบสวน
โดยไม่มกี ารร้องเรียนได้
มาตรา ๑๙๘๒๔๕ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภาเห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการ
กระทาใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภาอาจ
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง
เพื่อพิจารณาวินจิ ฉัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธพี ิจารณาของ

(ค) การองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าทีต่ รวจสอบการ
ใช้อานาจรัฐหรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมละเลยการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่หรือการปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
(ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๘๐
(๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดทาข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจาเป็นเสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองว่ากฎ คาสั่ง
หรือการกระทาอื่นใด กระทบต่อสิทธิมนุษยชน หรือกฎ คาสั่ง หรือ
การกระทาของบุคคลตาม (๒) มีปญ
ั หาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(๕) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผูเ้ สียหายเมื่อได้รับการร้องขอ
จากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม หรือเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์สาธารณะ

๒๘๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี พิจารณา
วินิจััยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหนึ่งโดยไม่
ชักช้า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
ปกครอง แล้วแต่ได้ เมื่อเห็นว่ามีกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกีย่ วกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คาสัง่ หรือการกระทาอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา
๒๔๔ (๑) (ก) มีปัญหาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้
ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี
พิจารณาวินจิ ฉัยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอตาม
วรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๒๐๐๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
มาตรา ๒๐๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอานาจ
แห่งชาติมอี านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือการละเลยการ
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือการละเลยการ
กระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตาม
กระทา อันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็ นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
พันธกรณีระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทย
ภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
เป็ นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อบุคคลหรือ
ที่กระทาหรือละเลยการกระทาดังกล่าวเพื่อดาเนินการ ในกรณีที่
หน่วยงานทีก่ ระทาหรือละเลยการกระทาดังกล่าวเพื่อดาเนินการ
ปรากฏว่าไม่มีการดาเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อ
ดาเนินการต่อไป

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชน
(๖) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
และกฎต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชน
(๗) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิ
มนุษยชน
(๙) รายงานต่อรัฐสภาเมื่อปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามทีผ่ ู้ตรวจการ
แผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเสนอ และให้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เป็นการทั่วไปด้วย ในการนี้ ให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว
(๔๑๐) เสนอรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติ
หน้าทีป่ ระจาปีพร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจา
นุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยเป็นการทั่วไป
(๑๑) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การใช้อานาจหน้าทีต่ าม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินดาเนินการเมื่อมีการร้องเรียน เว้นแต่เป็นกรณีที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระทาดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
ความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อคุม้ ครองประโยชน์
สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไม่มี
การร้องเรียนได้

๒๘๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

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 และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
(๕) จัดทารายงานประจาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชน ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
(๖) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอานาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา
รวมทั้งมีอานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีทป่ี รากฏว่าไม่มกี ารดาเนินการตามทีเ่ สนอ ให้รายงานต่อ
รัฐสภาเพื่อดาเนินการต่อไป
(๒) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณี
ทีเ่ ห็นชอบตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่า บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
(๓) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีท่ี
เห็นชอบตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่า กฎ คาสัง่ หรือการกระทาอื่นใดในทาง
ปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกีย่ วกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
(๔) ฟ้ องคดีต่อศาลยุตธิ รรมแทนผูเ้ สียหาย เมื่อได้รบั การ
ร้องขอจากผูเ้ สียหายและเป็ นกรณีทเ่ี ห็นสมควรเพื่อแก้ไขปั ญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็ นส่วนรวม ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ
(๒๕) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย และกฎ หรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและหรือคณะรัฐมนตรี
เพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
(๓๖) ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน

ให้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจการแผ่นดินและ
พิทักษ์สิทธิมนุษยชนแต่ละคนในการดาเนินการตามมาตรานี้ให้
ชัดเจน รวมทั้งกรณีใดที่ต้องเป็นมติร่วมกันของผูต้ รวจการแผ่นดิน
และพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน
มาตรา ๒๔๕ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้
(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา
๒๔๔ (๑) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้
ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือการละเลยการ
กระทา อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือ

๒๘๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๔๗) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง
หน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิ
มนุษยชน
(๕๘) จัดทารายงานประจาปี เพื่อประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
(๖๙) อานาจหน้าทีอ่ ่นื ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตอ้ งคานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวมของชาติและประชาชน
ประกอบด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอี านาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาให้ถอ้ ยคา รวมทัง้ มีอานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

หน่วยงานที่กระทาหรือละเลยการกระทาดังกล่าวเพื่อดาเนินการ
ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดาเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อ
รัฐสภาเพื่อดาเนินการต่อไป
(๒) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพจิ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
(๓) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่
เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดในทาง
ปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกีย่ วกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัตจิ ัดตัง้ ศาล
ปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
(๔) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการ
ร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
(๕) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย และกฎต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๖) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน

๒๘๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๗) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง
หน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิ
มนุษยชน
(๘) จัดทารายงานประจาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
(๙) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน
ประกอบด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอานาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาให้ถ้อยคา รวมทั้งมีอานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒๘๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ภาค ๔
การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๒๗๗ บทบัญญัติในภาคนี้ก่อให้เกิดความรับผิดชอบ
แก่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และ
พลเมือง ที่ต้องจัดให้มีการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองตาม
หลักการและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗๘ ความในภาคนี้ให้สิ้นผลบังคับในวันถัดจากวันที่
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับครบห้าปี เว้นแต่พลเมืองผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
จานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน รัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรีเสนอให้จดั
ให้มีการออกเสียงประชามติให้บทบัญญัติในภาคนี้คงใช้บังคับอยู่
ต่อไป ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พลเมืองผู้มสี ิทธิเลือกตั้งโดยเสียง
ข้างมากออกเสียงประชามติเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
หมวด ๒
การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาและสร้างความเป็นธรรม
ส่วนที่ ๑
สภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศและ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ
มาตรา ๒๗๙ เพื่อประโยชน์แห่งการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศให้ต่อเนื่องจนบรรลุผล ให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมี
องค์ประกอบและที่มา ดังต่อไปนี้

๒๘๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๑) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วยสมาชิก
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล
ดังต่อไปนี้
(ก) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ จานวนหกสิบคน
(ข) สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ จานวน
สามสิบคน
(ค) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้าน
ต่าง ๆ จานวนสามสิบคน
(๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาและมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ไม่เกินสิบห้าคนซึ่งพระมหา
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
สมาชิกตาม วรรคหนึ่ง (๑) และกรรมการตาม (๒) อานาจหน้าที่อื่น
การดาเนินงาน รวมทั้งการอื่นที่จาเป็น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยการเสนอแนะนโยบายและ
ข้อเสนอในการปฏิรูปต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในด้าน

๒๙๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ต่างๆ ตามที่กาหนดในหมวดนี้ ส่วนการปฏิรูปในด้านอื่นซึ่งมิได้
บัญญัตไิ ว้ในหมวดนี้ให้กระทาได้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติโดยความเห็นชอบของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๒) นาแผนและขั้นตอนการออกกฎหมายและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
การปฏิรปู ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้งแผนงานและยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปของทุกภาคส่วนมาบูรณาการเพื่อให้สามารถลดความเหลื่อม
ล้าและสร้างความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง
(๓) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิรูป
(๔) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อความ
เป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วย
กระบวนการสมัชชาเพื่อการปฏิรปู
(๕) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิรูปที่สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติ
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอตามวรรคสี่ (๑) ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอและให้การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดาเนินการอย่างเพียงพอ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่
สามารถดาเนินการตามข้อเสนอใดได้ให้ชี้แจงเหตุผลต่อรัฐสภาและ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อทราบ ในกรณีที่สภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ว่าการ
ปฏิรูปเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีไม่ดาเนินการนั้นเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิง่

๒๙๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าจะต้องดาเนินการเรื่องนั้นหรือไม่
ผลการออกเสียงประชามติดังกล่าวให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีและ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ต้องปฏิบัติตาม
ให้มหี น่วยธุรการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่มี
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ
ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติเป็น
ประจาทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ แล้วแจ้งให้สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปแห่งชาติทราบ และประกาศผลการประเมินดังกล่าวให้ทราบ
เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๘๐ ในการดาเนินการตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ (๑)
หากเห็นว่ากรณีใดจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับ ให้สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปแห่งชาติจดั ทาร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับกรณีนั้นเสนอต่อ
รัฐสภาโดยให้เสนอต่อวุฒิสภาก่อน เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอแล้ว หากวุฒิสภาลงมติไม่เห็นชอบ ให้ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป แต่หากวุฒิสภาลงมติเห็นชอบ ให้
วุฒิสภาเสนอร่างพระราชบัญญัตินนั้ ต่อสภาผู้แทนราษฎร และให้นา
ความในส่วนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ ๗ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒๙๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ให้วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยต้องประกอบด้วย
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและกรรมการยุทธศาสตร์
การปฏิรปู แห่งชาติจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมด
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรค
หนึ่งเสร็จแล้ว
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับวุฒิสภา ให้ดาเนินการตามมาตรา
๑๕๖ ต่อไป
(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับวุฒิสภา ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติ
นั้นคืนไปยังวุฒิสภา หากวุฒิสภาลงมติยืนยันร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภาแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๕๖ ต่อไป
ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอตามวรรคหนึ่งเป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอวุฒสิ ภาได้ก็ต่อเมื่อมีคา
รับรองของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาให้คา
รับรองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง ในกรณีที่
นายกรัฐมนตรีไม่แจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่า
นายกรัฐมนตรีให้คารับรอง
ส่วนที่ ๒
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ
มาตรา ๒๘๑ ให้ดาเนินการตามแผนและขั้นตอนการปฏิรปู การตรา
กฎหมาย และการปฏิบัตเิ พื่อให้เกิดการปฏิรปู ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสภาปฏิรูป
แห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้ และโดยเฉพาะให้ดาเนินการปฏิรูปในด้าน
ต่าง ๆ ตามที่บัญญัตไิ ว้ในส่วนนี้

๒๙๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๒๘๒ ให้มีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมตามแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายและกฎโดยง่าย ให้ตรา
กฎหมายว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมและ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนและทันสมัย
ขึ้นเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
(๒) เพื่อให้ประชาชนผู้มรี ายได้น้อยได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายและคดี ให้ตรากฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายและคดี โดยมีหน่วยงานที่ให้คาแนะนาทางกฎหมายที่
จาเป็นแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดทนายความที่มี
ความสามารถทางคดีอย่างแท้จริงเพื่อดาเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา
และทางปกครองให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งจัดตั้งกองทุนให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีขึ้นเพื่อการดังกล่าวด้วย โดย
สนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ดังกล่าวด้วย
(๓) ให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีหน้าที่และอานาจเสนอ
ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายหรือกฎ แล้วแต่กรณี ที่จากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
ประชาชนโดยไม่จาเป็น หรือสร้างภาระหรือขั้นตอนโดยไม่จาเป็น
(๔) ปรับปรุงกฎหมายทีก่ าหนดเรือ่ งการออกใบอนุญาตที่มี
ลักษณะเป็นการผูกขาด ให้สัมปทาน หรือให้สิทธิในการประกอบ
กิจการ โดยให้ใช้วิธีประมูลโดยเปิดเผยเป็นหลัก เว้นแต่มีความ
จาเป็น คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้ดาเนินการด้วยวิธีอื่นได้โดยต้อง
ประกาศเหตุผลให้ทราบเป็นการทัว่ ไป ใบอนุญาตใดที่ไม่ได้มีการ
ดาเนินการตามทีไ่ ด้รับอนุญาตไว้แล้วโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือ
ว่าใบอนุญาตนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง และให้หน่วยงานของรัฐทีม่ ีอานาจ

๒๙๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ออกใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ความจาเป็นของการมีใบอนุญาต
นั้นต่อรัฐสภาทุกห้าปี
(๕) ปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งการระงับข้อพิพาท
ระหว่างประชาชนโดยกระบวนการยุติธรรมชุมชนหรือการ
ประนีประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน เพื่อให้มีการบูรณาการเกีย่ วกับ
กลไกและกระบวนการในการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
(๖) ให้มีกลไกในการบังคับคดีทางแพ่งที่มีประสิทธิภาพใน
สังกัดศาลยุติธรรม ทาหน้าที่บังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษาและ
คาสั่งของศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งให้มีมาตรการ
และกลไกในการบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพตามคาพิพากษา
และคาสั่งของศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย
(๗) ให้จัดการศึกษาอบรมเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเคารพ
กฎหมาย ยกย่องผู้ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา
และลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งละเลยไม่บังคับใช้กฎหมายให้เกิด
ประสิทธิผล อย่างจริงจัง
(๘) ปฏิรูปโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ โดยโอนภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติที่มิใช่ภารกิจ
หลักของตารวจไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ กาหนด
มาตรการเพื่อป้องกันการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองในกระบวนการ
ยุติธรรม กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการ
ตารวจให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม กระจายอานาจการบริหารงาน
ตารวจไปสูร่ ะดับจังหวัดและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการตารวจ ปรับระบบงานสอบสวนให้มคี วามเป็น
อิสระ ให้พนักงานอัยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอมี

๒๙๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
อานาจสอบสวนร่วมกับหน่วยงานด้านการสอบสวนในกรณีที่
ประชาชนร้องขอความเป็นธรรม ปรับปรุงระบบงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ในสานักงานตารวจแห่งชาติให้มีความเป็นอิสระและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีระบบบริหารงานบุคคลที่ยดึ หลักความรูค้ วาม
ชานาญเฉพาะทาง รวมทั้งจัดสรรและกระจายอานาจการบริหาร
งบประมาณให้แก่หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เพียงพอและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๘๓ ให้มีการปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง และภาษี
อากร ตามแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) จัดระบบภาษีเป็นสองระดับ คือ ระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น และดาเนินการให้องค์กรบริหารท้องถิ่นมีรายได้ที่จาเป็นแก่
การใช้จ่ายของท้องถิ่น และมีระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) ให้มีกฎหมายกาหนดให้บุคคลต้องแสดงรายได้ของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีรายได้ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษี
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่รัฐจะนาไปใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มรี ายได้ไม่เพียงพอ และให้ผู้ซึ่งได้เสีย
ภาษี มีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
(๓) ปรับปรุงระบบภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นกลาง เป็น
ธรรม และลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ โดยการพิจารณายกเลิก
มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีต่าง ๆ ให้เหลือน้อยที่สดุ
(๔) จัดให้มีระบบบานาญแห่งชาติเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบบานาญให้ดารงชีพได้อย่างเพียงพอ
และยั่งยืน
ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง และภาษีอากรที่
เป็นอิสระภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ประกอบ

๒๙๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในสัดส่วนที่
เหมาะสม มีอานาจหน้าทีศ่ ึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการ
ปรับปรุงกฎหมายการเงินการคลังและภาษีอากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ความเป็นกลาง ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มฐานภาษี
ประเภทต่าง ๆ และอานาจหน้าทีอ่ ื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๔ ให้มีการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) การบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณ
ต้องดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒) ให้กาหนดขอบเขตภารกิจอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐในการบริหารราชการแผ่นดินในลักษณะกลุ่มภารกิจ การบริหาร
ราชการภาคและพื้นที่อื่น ให้ชัดเจนและสัมพันธ์กันแบบบูรณาการ
โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
(๓) ให้สร้างระบบและกลไกในการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยเน้นการให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ
(๔) ทบทวนภารกิจและบริการสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐ
จัดทาอยู่เพื่อลดและขจัดความซ้าซ้อนระหว่างกัน ภารกิจและ
บริการสาธารณะใดที่อาจให้องค์การภาคเอกชน องค์การเอกชน
หรือองค์กรบริหารท้องถิ่นจัดทาได้โดยมีคุณภาพและมาตรฐานทีไ่ ม่
ต่ากว่าที่จัดทาโดยหน่วยงานของรัฐ และมีราคาที่ไม่สูงเกินสมควร
หน่วยงานของรัฐต้องยุติการดาเนินการและถ่ายโอนภารกิจและ
บริการนั้นให้องค์การภาคเอกชน องค์การเอกชน หรือองค์กรบริหาร
ท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการ

๒๙๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๕) ให้มีองค์กรบริหารการพัฒนาภาคทาหน้าที่สนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคและกากับดูแลหน่วยงานของรัฐ
ในพื้นที่ จัดทาแผนและบริหารงบประมาณแบบพื้นที่เพื่อดาเนินการ
พัฒนาภาคที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่ซ้าซ้อนกับงาน
ของจังหวัดและองค์กรบริหารท้องถิ่น ประสานการพัฒนาพื้นที่
บริหารงานระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืนของการพัฒนาในระดับ
พื้นทีข่ องหลายจังหวัด ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๖) ให้มีคณะกรรมการอิสระว่าด้วยค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐ ทาหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ เทียบเคียง ค่าตอบแทน ซึ่งรวมทั้ง
เงินเดือน สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอื่นทุกประเภทของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับ กับค่าตอบแทนใน
ภาคเอกชน และแจ้งให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบ แล้วประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไปทุกระยะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๕ ให้มีการปฏิรูปด้านการบริหารท้องถิ่นตาม
แนวทางดังต่อไปนี้
(๑) ตรากฎหมายและจัดให้มีกลไกที่จาเป็นสาหรับการจัดตั้ง
องค์กรบริหารท้องถิ่นเต็มพื้นที่จังหวัดให้เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และดาเนินการจัดตั้งองค์กร
บริหารท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม
โดยเร็ว
(๒) ให้มีคณะกรรมการการกระจายอานาจแห่งชาติ
ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากสมัชชาพลเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อ
กาหนดนโยบาย กาหนดมาตรฐานกลาง และขับเคลื่อนการกระจาย

๒๙๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
อานาจอย่างมีเอกภาพและสามารถดาเนินการให้การกระจายอานาจ
เป็นผลสาเร็จ โดยให้มสี านักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
แห่งชาติ รับผิดชอบงานธุรการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่จาเป็น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๖ ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็น
พลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ โดยยึดหลักดังต่อไปนี้
(๑) กระจายอานาจการจัดการศึกษาโดยลดบทบาทของรัฐ
จากการเป็นผู้จัดการศึกษาให้เป็นผู้จัดให้มีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน รวมทั้งกากับนโยบาย แผน มาตรฐาน และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีอิสระ มีประสิทธิภาพ และ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้ โดยให้เอกชน ชุมชน และ
องค์กรบริหารท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมด้วย
(๒) จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรงแก่ผู้เรียนทุกคนอย่าง
พอเพียงตามความจาเป็นและเหมาะสมของผูเ้ รียน สาหรับการศึกษา
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยม ทั้งการศึกษาสายสามัญและสาย
อาชีพ
(๓) ปรับปรุงระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์
มารดา โดยยกระดับความรู้ให้กับผู้เลีย้ งดูให้มสี มรรถนะและ
สัมพันธภาพที่เหมาะสมในการเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เกิด
พัฒนาการที่สมบูรณ์ มีความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติทั้งด้านกาย
จิตใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์ และสังคม
(๔) ปรับปรุงการอาชีวศึกษาไปสูร่ ะบบการผลิตและพัฒนา
บุคลากรภาคการผลิตที่มีทักษะ มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ตรงตามความต้องการและสาขาทีข่ าดแคลน

๒๙๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๕) ปรับปรุงระบบอุดมศึกษาให้การจัดการเรียนรู้และการ
สร้างองค์ความรูเ้ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
แข่งขันกับต่างประเทศและเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรับ
ใช้สังคม
(๖) พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด การใช้
เหตุผล และการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริม
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และสื่อสาธารณะด้านการศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับ
การศึกษาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และพลเมืองศึกษา
เพื่อบ่มเพาะจิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลของคนไทยทุกระดับ รวมทั้งเพื่อให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และสามารถสร้างสังคมแห่งปัญญา
(๗) ปรับปรุงระบบการผลิต การพัฒนา และการประเมินครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยอาศัยผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผู้รับการศึกษา ทั้งนี้การผลิตต้องเน้นคุณลักษณะและ
สมรรถนะที่มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา
(๘) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีระบบตรวจสอบความโปร่งใส
ของการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ
(๙) ปรับระบบการทดสอบและประเมินผลการศึกษา ให้เป็น
การทดสอบการเรียนรู้ ความถนัด และคุณลักษณะผู้เรียนที่ครบทุก
มิติเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่วนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้เป็น
การประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ
(๑๐) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษาทั้งระดับชาติ
ระดับพื้นที่ และระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ

๓๐๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ และเอื้ออานวยให้การปฏิรูปการศึกษา
และพัฒนามนุษย์บรรลุผล
(๑๑) ปรับปรุงให้สภาวิชาชีพมีอานาจเฉพาะในการรับรอง
หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่กระทบต่อเสรีภาพทาง
วิชาการของสภาบันอุดมศึกษา
(๑๒) ให้มีการจัดทาประมวลกฎหมายการศึกษา โดยมีการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกฎหมายเกีย่ วกับมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรทางการ
ศึกษา และการให้ประชาชน ชุมชน องค์การภาคเอกชน และ
องค์การเอกชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการบริหารการศึกษา ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาตามมาตรานี้สามารถดาเนินการได้
โดยรวดเร็ว และต่อเนื่อง ให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและ
พัฒนามนุษย์แห่งชาติซึ่งอยูใ่ นกากับของนายกรัฐมนตรี ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้ทาหน้าที่ปฏิรูปการศึกษา
และพัฒนามนุษย์อย่างรอบด้านตลอดชีวิต กาหนดนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาและการ
พัฒนามนุษย์ ตลอดจนจัดทาและปรับปรุงบรรดากฎหมายที่จาเป็น
เพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษาของทุก
หน่วยงานที่จัดการศึกษา
องค์ประกอบ ที่มา อานาจหน้าที่ และการดาเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๓๐๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๒๘๗ ให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการผังเมือง โดยคานึงถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิรูประบบและโครงสร้าง องค์กร และกฎหมายด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทา
ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประมวลกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านต่าง ๆ ตรากฎหมายเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรน้า การ
จัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล การจัดการขยะและของเสียอันตราย
และกฎหมายด้านสิทธิชุมชนและการกระจายอานาจ รวมทั้งการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและการพัฒนาเมือง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาระบบและโครงสร้างการจัดทา
รายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ระบบกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การจัดเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการจัดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ในทะเล
รวมทั้งการนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้ในการ
กาหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาพื้นที่ การจัดทาระบบบัญชี
รายได้ประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดระบบภาษีสิ่งแวดล้อม การขยายความรับผิดชอบ
ของผู้ผลิตต่อผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ และการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่จาเป็น

๓๐๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๓) พั ฒ นากระบวนการยุ ติธรรมด้านสิ่งแวดล้อ ม ปรับ ปรุง
ระบบการค านวณต้ น ทุ นความเสี ยหายด้านสิ่งแวดล้ อม ปรับ ปรุง
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีและการเยียวยาความเสียหาย
องค์กรและสถาบันเกี่ยวกับความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การบังคับคดีด้านสิ่งแวดล้อม
(๔) ปรับปรุงกลไก และกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง
มาตรา ๒๘๘ ให้มีการปฏิรูปด้านพลังงานตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารจัดการพลังงานอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน ให้
ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นเป็นทรัพยากรของชาติและมีไว้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน และดาเนินการจัดทา
หรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น
(๒) ปรับปรุงให้การสารวจ การผลิต และการใช้ปิโตรเลียม
หรือพลังงานอื่นใด ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชนและ
ชุมชน
(๓) ดาเนินการให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าถึง และเข้าใจในข้อมูล
ด้านพลังงาน และมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผน
พลังงาน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งการติดตามและ
ตรวจสอบการดาเนินนโยบายและแผนนั้น
มาตรา ๒๘๙ ให้มีการปฏิรูปด้านแรงงานตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้

๓๐๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๑) ตรากฎหมายและกาหนดกลไกเพื่อรองรับเสรีภาพของผู้ใช้
แรงงานในการสมาคม การรวมตัวกันและการร่วมเจรจาต่อรองให้
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
(๒) สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อเป็นกองทุน
การเงินของผู้ใช้แรงงานในการส่งเสริมการออมและพัฒนาตนเองอัน
จะนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
มาตรา ๒๙๐ ให้มีการปฏิรูปด้านวัฒนธรรมภายใต้หลักการ
การมีส่วนร่วมในการวางแผนแม่บทและบริหารจัดการของประชาชน
และหลักการรักษาดุลยภาพระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ตามแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนให้มีสมัชชาศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งมาจากภาคประชาสังคมตามความพร้อมในแต่ละพื้นที่
เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริม และพัฒนา งานด้านศิลปวัฒนธรรม
ตามความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ โดยให้มีความเป็นอิสระและ
ประสานงานกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ
(๒) จัดตั้งกองทุนทุนทางวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นกองทุนภาค
ประชาสังคมเพื่อสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรม
(๓) องค์กรบริหารท้องถิ่นต้องสนับสนุนงบประมาณและการ
จัดการที่จาเป็นเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มาตรา ๒๙๑ ให้มีการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้
ผู้เรียนมีตรรกะและมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

๓๐๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มีมาตรการจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์ไทยที่อยู่ในประเทศและ
ต่างประเทศนาความรูค้ วามเชี่ยวชาญมาพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ
(๒) ลงทุนด้านการศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่าง
เพียงพอ และมีมาตรการจูงใจทางภาษีและทางอื่นเพื่อให้เอกชน
ดาเนินการดังกล่าวโดยตนเองหรือร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนมี
มาตรการช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
เพื่อนามาเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
และทันต่อสภาพโลกาภิวตั น์
(๓) สร้างฐานข้อมูลการประดิษฐ์คดิ ค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการนาผลการศึกษาวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ใน
กระบวนการผลิตและการให้บริการ
(๔) จัดให้มีและพัฒนากลไกในการคุ้มครอง แบ่งปัน และการ
นาผลงานการประดิษฐ์ คิดค้น และการสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) สนับสนุนหรือลงทุนให้องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน และ
ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต และภาค
บริการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการโดยให้องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการ
รายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสมรรถนะและ
ความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้
เพื่อให้การปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรานี้
เป็นไปอย่างมีระบบและรวดเร็ว ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

๓๐๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ทาหน้าที่ปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนดยุทธศาสตร์
นโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนจัดทา ปรับปรุงและแก้ไขบรรดากฎหมายที่จาเป็นเพื่อขจัด
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ
องค์ประกอบ ที่มา อานาจหน้าที่ และการดาเนินงานของ
คณะกรรมการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๙๒ ให้มีการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจมหภาคตาม
แนวทางดังต่อไปนี้
(๑) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกัน ลด จากัด หรือขจัดการ
ผูกขาด และการกีดกันการแข่งขัน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมให้ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ระหว่าง
ภาคเอกชนด้วยกันเอง และระหว่างรัฐวิสาหกิจกับเอกชน รวมทั้ง
ป้องกันมิให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้อานาจเหนือตลาด ในกรณีที่
รัฐจาเป็นต้องทาการผูกขาดในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ รัฐ ต้องกากับดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค
(๒) บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส ทบทวนความจาเป็นในการดารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจแต่
ละแห่ง และความมีประสิทธิภาพ โดยต้องกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งอย่างชัดเจน และยกระดับ
ธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจให้ได้ระดับสากล
กาหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานของรัฐในส่วนที่
เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน โดยแยกให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลธุรกิจรายสาขาเศรษฐกิจ กับ

๓๐๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
หน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจแทนรัฐ โดยใช้หลักธรร
มาภิบาลและป้องกันมิให้มีการแทรกแซงทางการเมือง และให้มีการ
ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนหรือขาดประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีองค์กร
ที่มีความเป็นอิสระเพื่อรับผิดชอบในการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
(๓) ดำเนินกำรให้ประชำชนและองค์กรชุมขนมีควำม
เท่ำเทียมในเชิงโอกำส มีควำมรู้พนื้ ฐำนทำงกำรเงิน เข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรเงินขั้นพื้นฐำนในรูปแบบของกองทุนกำรออมชุมชน
สหกรณ์ชุมชน ระบบธนำคำร ตลำดทุน หรือรูปแบบอื่น รวมทั้ง
เข้ำถึงสำธำรณูปโภคสำคัญด้ำนต่ำง ๆ
(๔) จัดสรรงบประมาณพัฒนาพิเศษเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นทีย่ ากจนและกลุ่มคนผู้มีรายได้
น้อย เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
(๕) สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการใช้
มาตรการทางภาษีอากรและมาตรการทางกฎหมายทีเ่ หมาะสม
(๖) ปรับโครงสร้างการกากับดูแลและการส่งเสริมการสหกรณ์
โดยยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานของสหกรณ์เพื่อการออมทรัพย์
ให้เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงและมีธรรมาภิบาล และยกระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ประเภทอื่นเพื่อส่งเสริมการรวมตัวและความ
เข้มแข็งของสมาชิกโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ความเหลื่อมล้าด้านรายได้และโอกาสทางสังคม ให้จัดตั้งหน่วยงาน
กลางมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์ กรอบนโยบาย
เป้าหมายในการขจัดความยากจน ลดระดับความเหลื่อมล้าของ
ประชาชนที่ชัดเจน รับผิดชอบในการประสานงานและประเมินผล
การดาเนินงาน และอานาจหน้าทีอ่ ื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๓๐๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรา ๒๙๓ รัฐต้องดาเนินการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจรายภาค
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาภาค
การเกษตรและเกษตรกร กาหนดเขตการใช้พื้นที่ทางการเกษตร
รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร ระบบการแปรรูปสินค้าและ
นวัตกรรมทางการเกษตร โดยผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการวิจัยและการพัฒนา เพื่อให้เกษตรกรเป็นผูม้ ีความรู้และมี
ความมั่นคงทางรายได้ และให้ประเทศไทยเป็นฐานความมั่นคงทาง
อาหารและเป็นศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรและอาหารล่วงหน้าใน
ภูมิภาคเอเชีย
(๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม จัดหา จัดรูป
และบริหารจัดการที่ดินของรัฐและของเอกชนที่ไม่ใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ เพื่อเอื้อให้เกษตรกรและชุมชนสามารถเข้าถึงที่ดินเพื่อทา
กิน รวมทั้งรักษาที่ดินทากินไว้ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
โดยใช้มาตรการในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน การให้สิทธิชุมชนในการ
จัดการที่ดินและทรัพยากร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการประสานกันอย่างเป็น
ระบบและนาไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทีด่ ิน
(๓) คุม้ ครองเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมจากการผูกขาด
ทางการเกษตร ระบบเกษตรพันธสัญญา และการทาสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม โดยการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และ
ตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบเกษตรพันธสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม
แก่เกษตรกร
(๔) สร้างระบบประกันความเสี่ยงแก่เกษตรกรกรณีเกิดความ
เสี่ยงทางการผลิตหรือการตลาด

๓๐๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๕) ส่งเสริมการพัฒนาและขยายพื้นที่การทาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนให้มีสัดส่วนพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อ
สร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารและเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมไทย โดยให้มี
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ
ให้องค์กรเกษตรกรและชุมชนมีบทบาทสาคัญในการดาเนินงาน
ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนควบคู่และเสริมหนุนกับภาครัฐ
ควบคุมการโฆษณาการใช้สารเคมีการเกษตรและส่งเสริมการใช้อย่าง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อลดการใช้สารเคมีการเกษตรที่เกิน
ความจาเป็น ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภค
(๖) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์
และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประเทศและกระจายรายได้สู่
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยดาเนินการอย่างมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชน และบูรณาการการทางานร่วมกันทั้งด้าน
แผนงานและงบประมาณ
(๗) ปฏิรูปเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
ปฏิรูประบบการขนส่ง รวมทั้งเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ
และทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่ม
คุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้างกลไกในความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการปฏิรูปดังกล่าว
(๘) สร้างและพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนให้เกิด
วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการ

๓๐๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ลงทุน สร้างความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน ใช้นวัตกรรมในการ
สร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รวมทัง้ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๙) สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยใน
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการสร้างโอกาส การให้ข้อมูล
จัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการคุ้มครองอื่น ธนาคารเพื่อการ
ลงทุน และการอื่นที่เกีย่ วข้อง
มาตรา ๒๙๔ ให้มีการปฏิรูปด้านสาธารณสุขตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
(๑) เร่งพัฒนาระบบสุขภาพที่ให้ความสาคัญต่อการจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่เน้นพื้นที่เป็นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคและภัยคุกคามต่อ
สุขภาพ เพื่อนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของสังคมไทย ทั้งนี้ โดยให้ชุมชน
และองค์กรบริหารท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(๒) ปฏิรูปการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพรวมถึง
การเงินการคลังของกองทุนสุขภาพให้มีลักษณะและมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน มีความเสมอภาคและเป็นธรรม เพียงพอและยั่งยืน โดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการอภิบาลระบบ โดยคานึงถึงความ
ทั่วถึง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อดูแลภาพรวมและความ
ยั่งยืนทางการคลังให้เกิดนโยบายการดาเนินการที่เป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้า มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีมาตรฐาน และเป็น
ที่ยอมรับในการให้บริการสาธารณสุข
(๓) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถมีข้อมูลพื้นฐานในการดูแลสุขภาพตนเอง
(๔) ให้มีการพัฒนากลไกการกากับดูแลระบบสุขภาพและการ
ให้บริการสุขภาพในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่เป็นธรรม กากับ

๓๑๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ควบคุมราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ให้มีราคาและค่าใช้จ่าย
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูร้ ับบริการ
(๕) ปฏิรูประบบการผลิตและการกระจายบุคลากรทาง
การแพทย์ไปสู่ชนบท โดยส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ผ่านสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
มาตรา ๒๙๕ ให้มีการปฏิรูปด้านสังคมตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิรูปกฎหมาย กฎ และกติกาต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้าง
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสิทธิที่จะดูแลและจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและทุนชุมชนต่าง ๆ จัดทาบริการสาธารณะและจัด
สวัสดิการให้แก่คนในชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับองค์กร
บริหารท้องถิ่น องค์การภาคเอกชน และองค์การเอกชน
(๒) ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม ทั้งด้านการให้บริการสังคม
การประกันสังคมทุกกลุม่ วัย การช่วยเหลือทางสังคม และการ
สนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม ที่มีความครอบคลุม เพียงพอ ยั่งยืน มี
คุณภาพ เข้าถึงได้ และมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเน้น
ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน สร้างระบบส่งเสริมความเข้มแข็งภาค
ประชาสังคมและผู้มีจติ อาสาในการดาเนินการดังกล่าว พัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชายขอบ รวมทั้งอารยสถาปัตย์และระบบที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม และ
ทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๓) รัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรบริหารท้องถิ่น และศาสน
สถาน ต้องจัดให้มีพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์
ร่วมกันในการทากิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ทางสังคม กิจกรรม
นันทนาการ และกีฬา

๓๑๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๔) จัดทาแผนระยะยาวและดาเนินการเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดให้มีระบบการออมเพื่อ
การดารงชีพในยามชรา และการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุที่
เหมาะสมของประชาชน การปรับปรุงระบบการเกษียณอายุที่
เหมาะสม การปฏิรูประบบสวัสดิการผูส้ ูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพเพื่อให้ดารงชีพได้อย่างเหมาะสม ระบบการดูแลระยะยาว
และการใช้ทุนทางปัญญาของผูส้ ูงอายุ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง และจัดให้มีระบบ กลไก
และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อรองรับการดูแล
ผู้สูงอายุในระยะยาว
(๕) ให้หลักประกันด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
โดยเฉพาะความปลอดภัยของอาหาร และจัดให้มรี ะบบหรือกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคตามหลักการป้องกันล่วงหน้า เพื่อกาหนดมาตรการ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบจากกรณีที่สามารถ
คาดหมายได้ล่วงหน้า และต้องจัดให้มีกองทุนเพื่อชดเชยหรือเยียวยา
ความเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้า
หรือบริการทีไ่ ม่ปลอดภัย
ให้มคี ณะกรรมการปฏิรูปสังคมและชุมชนขึ้นคณะหนึ่งภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มีหน้าที่ศึกษาและจัดทา
แนวทาง ข้อเสนอแนะ และกฎหมายต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการ
ปฏิรูปด้านสังคมและชุมชน รวมทัง้ มีหน้าทีต่ ิดตาม กากับ และ
สนับสนุนการปฏิรูปด้านสังคมให้บงั เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ความต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยมีองค์ประกอบ ที่มา และอานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๙๖ ให้มีการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน มี

๓๑๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
มาตรฐาน มีคุณภาพสูงสุด และเป็นที่เชื่อถือทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) มีกลไกส่งเสริมผู้ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพสื่อมวลชนให้มี
เสรีภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ เร่งพัฒนากลไกที่เป็นหลักประกัน
ความเป็นอิสระจากการถูกครอบงาและแทรกแซงโดยอานาจรัฐและ
ทุน เพื่อให้การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และรอบด้าน รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชน
(๒) เร่งพัฒนามาตรการและกลไกการกากับดูแลสื่อสารมวลชน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการกากับดูแลตนเองด้านจริยธรรม
การกากับดูแลโดยภาคประชาชน และการกากับดูแลโดยหน่วยงานที่
มีอานาจทางกฎหมาย มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ใช้ และ
ผู้บริโภคให้รเู้ ท่าทันสื่อ มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิเสรีภาพและความ
รับผิดชอบ และตระหนักถึงหน้าทีใ่ นฐานะที่เป็นพลเมือง
(๓) มีกลไกการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มสี ื่อทางเลือก สื่อชุมชน สื่อสันติภาพ ตลอดจนส่งเสริม
และอุดหนุนการสร้างสรรค์รวมทั้งการผลิตและเนื้อหาทีเ่ ป็น
ประโยชน์สาธารณะ
หมวด ๓
การสร้างความปรองดอง
มาตรา ๒๙๗ เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสมานฉันท์
ความรักสามัคคี และความปรองดองระหว่างคนในชาติให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติในสังคมประชาธิปไตยทีม่ ีความแตกต่างหลากหลาย และ
สร้างแนวทางที่จะนาพาประเทศไปสู่ความมีเสถียรภาพและสันติสุข
อย่างยั่งยืน ให้มีคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดอง

๓๑๓
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
แห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่เกินสิบห้าคนซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นฝักฝ่ายทาง
การเมืองหรือความขัดแย้ง และผูซ้ ึ่งเป็นผู้นาในความขัดแย้ง
ที่มา วาระการดารงตาแหน่ง อานาจหน้าที่ และการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ รวมทั้ง
หน่วยธุรการ และการอื่นที่จาเป็น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
เสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ
มาตรา ๒๙๘ คณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดอง
แห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุแห่งความขัดแย้งใน
ประเทศ ความเสียหายที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา ทั้งนี้ โดยพิจารณารายงานหรือผล
การศึกษาที่องค์กรต่าง ๆ จัดทาขึน้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒) เสริมสร้าง ดาเนินการ และประสานงานให้เกิดสภาวะที่
เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และปรองดองในหมู่ประชาชน
ทั้งประเทศ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และใช้กระบวนการแก้ปญ
ั หา
ความขัดแย้งร่วมกัน และสร้างเครือข่ายในการสร้างความปรองดอง
ในภาคส่วนต่างๆ ให้มีกระบวนการสร้างความปรองดองเกิดขึ้น
(๓) เป็นคนกลางในการประสานระหว่างผู้นาในความขัดแย้ง
ทุกกลุ่มเพื่อลดหรือยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
(๔) รวบรวมข้อเท็จจริงและทารายงานเกี่ยวกับความขัดแย้ง
การละเมิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิมนุษยชน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่
เป็นผู้กระทา ทั้งนี้ โดยจะเปิดเผยชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลอื่นใดที่
ทาให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ใด ไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติ

๓๑๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

หมวด ๑๒๑๕
การแก้ไขเพิ่ มเติ มรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๑๓ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทาได้ก็แต่
มาตรา ๓๑๓๒๙๑ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะให้
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
กระทาได้ก็แต่โดยตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
หมวด ๑๒
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๕) ให้การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและครอบครัว
รวมทั้งฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ
(๖) เสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษแก่บุคคลซึ่ง
ให้ความจริงอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การดาเนินงาน และ
ผู้กระทาซึ่งได้แสดงความสานึกผิดต่อคณะกรรมการอิสระเสริมสร้าง
ความปรองดองแห่งชาติแล้ว
(๗) ให้การศึกษาและเรียนรู้แก่สาธารณชนเพื่อให้ตระหนักถึง
ผลของความรุนแรง ความเกลียดชัง รวมทั้งความจาเป็นและ
ประโยชน์ของการใช้สันติวิธีแก้ปญ
ั หาความรุนแรง ตลอดจนสร้าง
เครื่องเตือนใจให้สังคมราลึกถึงผลร้ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อ
จะร่วมกันป้องกันมิให้เกิดเหตุดังกล่าวอีก
(๘) ส่งเสริมและเสนอแนะการปฏิรูปเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
ในสังคม โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรม โดยเคารพความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และเสนอร่างพระราชบัญญัติ
เพื่อการดังกล่าวต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศเพื่อเสนอต่อ
รัฐสภา
(๙) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างความ
ปรองดองแห่งชาติบัญญัติ
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานของรัฐ ต้องให้ความ
ร่วมมือกับคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ
รวมทั้งต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่การดาเนินการของ
คณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ
หมวด ๑๕บทสุดท้าย
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ (๑)๒๙๙ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้
กระทาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

๓๑๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้
ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภามีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของทัง้ สองสภา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้หรือจากประชาชน
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยท์ รงเป็ นประมุข หรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ
จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ญัตติการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอกระทามิได้

มาตรา ๓๐๐ การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน
บททั่วไป ภาค ๑ พระมหากษัตริยแ์ ละประชาชน และการแก้ไข
เพิ่มเติมหลักการพื้นฐานสาคัญที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ให้
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามมาตรา ๓๐๒
หลักการพื้นฐานสาคัญตามวรรคหนึ่ง หมายถึง
(๑) หลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองในทางการเมือง
(๒) โครงสร้างของสถาบันการเมือง ซึ่งได้แก่การมีสองสภา
องค์ประกอบของแต่ละสภา การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิตบิ ัญญัติ
(๓) กลไกเพื่อการรักษาวินยั การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
(๔) สาระสาคัญของบทบัญญัติในภาค ๓ หลักนิติธรรม ศาล
และองค์กรตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ

๓๑๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๓๑๓ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทาได้ก็แต่
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้
ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยน
แปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้
(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้
ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๑๓๒๙๑ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะให้
กระทาได้ก็แต่โดยตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือจากสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภามีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของทัง้ สองสภา สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้หรือ
จากประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยท์ รงเป็ นประมุข หรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้
(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมต้องเสนอเป็ นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิม่ เติมและให้รฐั สภาพิจารณาเป็ นสามวาระ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
(๕) สาระสาคัญของบทบัญญัติในภาค ๔ การปฏิรูปและการ
สร้างความปรองดอง
(๖) หลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามบทสุดท้ายนี้
การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขยายหรือเพิม่ สิทธิเสรีภาพหรือการมี
ส่วนร่วมของพลเมืองทางการเมือง หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการของศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ ไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการพื้นฐานสาคัญ
ตามมาตรานี้
มาตรา ๒๙๑๓๐๑ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทาได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าสี่ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนพลเมือง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้
(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้
ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา

๓๑๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณา
เรียงลาดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่ องเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้า
วัน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ
ด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามทีก่ ล่าวแล้ว ให้นาร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีห่ นึ่งขัน้ รับหลักการ
ให้ใช้วธิ เี รียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิ ดเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา
(๔) การออกเสียงลงคะแนนพิจารณาในวาระทีส่ องขัน้
พิจารณาเรียงลาดับมาตรา ต้องจัดให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็น
ประมาณมีการรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ที่
เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมด้วย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ องขัน้ พิจารณา
เรียงลาดับมาตรา ให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็ นประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่ องเสร็จสิน้ แล้ว ให้รอไว้
สิบห้าวัน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้รฐั สภาพิจารณาในวาระทีส่ าม
ต่อไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ ามขัน้ สุดท้าย ให้ใช้
วิธเี รียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิ ดเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการทีจ่ ะให้ออกใช้เป็ นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของทัง้ สองสภา
(๗) เมื่อการลงมติได้เป็ นไปตามทีก่ ล่าวแล้ว ให้นาร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้
นาบทบัญญัตมิ าตรา ๙๓๑๕๐ และมาตรา ๙๔๑๕๑ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลาดับมาตรา
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนพลเมืองผู้มสี ิทธิ
เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ องขั้นพิจารณาเรียงลาดับ
มาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่ องเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้า
วัน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ
ด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึง่ หนึ่งไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามทีก่ ล่าวแล้ว ให้นาร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมก่อนนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
และเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้นาบทบัญญัติ
ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่รัฐสภาเห็นชอบแล้ว
ให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้
ตราขึ้นโดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนีห้ รือมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
มาตรา ๑๕๐๒๙๙ และหรือไม่ หรือเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมหลักการ
พื้นฐานสาคัญตามมาตรา ๓๐๐ หรือไม่ ซึ่งต้องกระทาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้นตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ หรือมีข้อความขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๑๕๑๒๙๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลมให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป แต่ในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการพื้นฐานสาคัญ

๓๑๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ตามมาตรา ๓๐๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนให้
รัฐสภาเพื่อพิจารณาดาเนินการตามมาตรา ๓๐๒ ต่อไป
(๘) ให้นาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมที่ศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยแล้วว่าได้ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
หรือไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายภายในยีส่ ิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย เพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๖ และ
มาตรา ๑๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่มติยืนยันต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
มาตรา ๓๐๒ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐๐
ให้กระทาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา ๓๐๑ (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) และ (๗) แล้วให้ประธานรัฐสภานาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อดาเนินการให้พลเมืองผู้
มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติก่อนนาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ในกรณีที่พลเมืองผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติโดยเสียงข้าง
มากไม่เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ ให้รา่ ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป แต่ถ้าพลเมืองผู้มาใช้สิทธิ
ออกเสียงประชามติโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออก
ใช้เป็นรัฐธรรมนูญ ให้นาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันทีม่ ีการออกเสียง
ประชามติ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

๓๑๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

บทเฉพาะกาล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๓๐๓ ทุกรอบห้าปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
ให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุด
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
เพื่อให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒฝิ ่ายละหนึ่งคน ประกอบกันเป็นคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิอสิ ระประเมินผลการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่คณะผู้ทรงคุณวุฒิอิสระตามวรรคหนึ่งเห็นสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี พิจารณาดาเนินการ
ตามอานาจหน้าทีต่ ่อไป และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปด้วย
ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๙๒ ให้คณะองคมนตรีซง่ึ ดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ เป็ นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๙๓ ให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทา
หน้าทีร่ ฐั สภา สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภาตามบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญนี้จนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาเป็ นครัง้ แรกตาม
มาตรา ๑๒๗
ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าบทบัญญัตใิ ดใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัตใิ ห้ประธานรัฐสภา ประธาน
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภา เป็ นผูล้ งนามรับสนองพระ

มาตรา ๒๙๒๓๐๔ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ใน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีเ้ ป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๙๓๓๐๕ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙๒๕๕๗
ทาหน้าทีร่ ัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และรัฐสภาตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาเป็นครั้ง
แรกตามมาตรา ๑๒๗๑๓๖
ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญ
นี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร หรือประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา เป็นผูล้ งนามรับ

๓๒๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

บรมราชโองการ ให้ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเป็ นผูล้ งนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ
ในวาระเริม่ แรก หากปรากฏว่าเมื่อต้องมีการประชุม
รัฐสภาเป็ นครัง้ แรกตามมาตรา ๑๒๗ แล้ว แต่ยงั ไม่มวี ฒ
ุ สิ ภา ให้
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทาหน้าทีว่ ุฒสิ ภาต่อไป เว้นแต่การ
พิจารณาให้บุคคลดารงตาแหน่งและการถอดถอนจากตาแหน่ง
ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีวุฒสิ ภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้
ดาเนินการในระหว่างเวลาดังกล่าว ให้มผี ลเป็ นการดาเนินการของ
วุฒสิ ภา และในกรณีทบ่ี ทบัญญัตใิ ดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย
อื่นบัญญัตใิ ห้ประธานวุฒสิ ภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราช
โองการ ให้ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเป็ นผูล้ งนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
มิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา 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 วรรคสี่ มาตรา ๒๖๑ และบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ใดทีห่ า้ มมิให้บุคคลดารงตาแหน่งทางการเมือง มาใช้บงั คับกับการ
ดารงตาแหน่งของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๕๓ มาใช้บงั คับกับการสิน้ สุด
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติดว้ ยโดยอนุโลม

สนองพระบรมราชโองการ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็น
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในวาระเริม่ แรก หากปรากฏว่าเมือ่ ต้องมีการประชุมรัฐสภา
เป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗๑๓๖ แล้ว แต่ยังไม่มีวุฒสิ ภา ให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่วุฒิสภาต่อไป เว้นแต่การพิจารณาให้
บุคคลดารงตาแหน่งและการถอดถอนจากตาแหน่งตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการ
ใดที่สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติได้ดาเนินการในระหว่างเวลาดังกล่าว ให้
มีผลเป็นการดาเนินการของวุฒิสภา และในกรณีที่บทบัญญัติใดใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ ให้ประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเป็น
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา
๙๓๑๐๓ มาตรา ๙๔๑๐๔ มาตรา ๑๐๑๑๐๕ มาตรา ๑๐๒ มาตรา
๑๐๖ มาตรา ๑๐๙๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔
๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๙ บทบัญญัติเกีย่ วกับ
วุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๐๑๒๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคสี่๑๒๓ มาตรา
๒๖๑๑๒๔ บทบัญญัตเิ กี่ยวกับการต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองตามมาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๔๗
และบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่หา้ มมิให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
การเมือง มาใช้บังคับกับการดารงตาแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๕๓๑๖๒ มาใช้บังคับกับการสิ้นสุด
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม

๓๒๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙๔ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัวคราว)
่
พุทธศักราช ๒๕๔๙ สิน้ สุดลงในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภา
ภายในสองปี นับแต่วนั ทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๒๙๔๓๐๖ เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่จาเป็น ให้สภาร่าง
รัฐธรรมนูญสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙๒๕๕๗ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและสิ้นสุดลงใน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีเ้ ปิดประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตาม
มาตรา ๑๓๖
เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นดารงตาแหน่งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่
หรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง ภายใน
สองปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๙๕ ให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาร่าง
มาตรา ๓๐๗ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญและร่าง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิก
พระราชบัญญัตดิ ังต่อไปนี้ แล้วเสนอให้สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
สภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา ร่างพระราช
พิจารณา โดยมิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และร่าง
ตามมาตรา ๑๔๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๕๐ มาใช้บังคับ ในกรณีนี้
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
เลือกตัง้ ทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้แล้ว
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
เสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้รับจากคณะกรรมาธิการยกร่าง
ไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช ๒๕๔๙
รัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม
ในกรณีทพ่ี น้ กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่สภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติยงั พิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
๒๕๔๙ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด ดังนี้
รัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ ให้ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาตินา

๓๒๒
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีค่ ณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญจัดทาขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในเจ็ดวันเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธย โดยถือเสมือนว่าสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว
ในระหว่างทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามวรรคหนึ่ง ยังไม่มผี ลใช้บงั คับ ให้
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๔๑ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ
กรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใช้บงั คับต่อไปจนกว่า
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ

(๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและ
กลุ่มการเมือง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
(๒) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๕๙
(๒) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างจากคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ
(๓) ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เห็นว่ามีความจาเป็นเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี้
และได้ยกร่างและเสนอต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างจากคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
ร่างพระราชบัญญัตติ ามวรรคหนึ่ง ให้สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญนั้นต้องประกอบด้วยกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมาธิการด้วย
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกับร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แล้ว ก่อน
นาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย ให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๓

๓๒๓
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ในกรณีที่พ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
หรือร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ประธานสภา
นิติบัญญัตแิ ห่งชาตินาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายภายในเจ็ดวันเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยถือเสมือนว่าสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วหรือร่างพระราชบัญญัติทคี่ ณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ และให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาตินาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ ส่ง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในเจ็ดวันเพื่อพิจารณา และให้นาความใน
มาตรา ๑๖๓ มาใช้บังคับ แล้วให้นายกรัฐมนตรีดาเนินการตาม
มาตรา ๑๕๖ โดยพลัน
(๒) ให้นายกรัฐมนตรีนาร่างพระราชบัญญัตทิ คี่ ณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยพลันเพือ่
ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในระหว่างทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองและกลุ่มการเมือง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง (๑) ยังไม่มผี ลใช้
บังคับ ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๕๐ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

๓๒๔
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

พ.ศ. ๒๕๔๑๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑๒๕๕๐ ยังคงใช้บังคับต่อไป
เฉพาะเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ
ในกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพระราช
บัญญัติใดแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยการเงิน ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการต่อไป ในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ ให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตดิ ังกล่าว โดยในคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้นต้อง
ประกอบด้วยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเป็น
กรรมการ
มาตรา ๒๙๖ ให้ดาเนินการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
มาตรา ๒๙๖๓๐๘ ให้ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และดาเนินการให้ได้มา ราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และดาเนินการ
ซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ ให้ได้มาซึง่ สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนีใ้ ห้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
วัน ทัง้ นี้ นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ร้อยห้าสิบวัน ทัง้ นี้ นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๒๙๕ มีผลใช้บังคับในวาระเริ่มแรกนับแต่วันประกาศใช้
๒๙๕ มีผลใช้บงั คับ
รัฐธรรมนูญนี้
ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทัวไปครั
่
ง้ แรก
(๑) ให้ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
ภายหลังวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ต้อง
เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียว รัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และดาเนินการให้ได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้ ส่วนระยะเวลาตามมาตรา
วัน ทั้งนี้ นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา
๑๐๑ (๔) (ก) ให้ใช้กาหนดเป็ นเวลาหนึ่งปี และระยะเวลาตามมาตรา
๓๐๗ วรรคหนึ่ง (๑) มีผลใช้บังคับ โดยให้คณะกรรมการการ
๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ให้ใช้กาหนดเป็ นสองปี
เลือกตั้งทาหน้าที่ดาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๓๒๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ในวาระเริม่ แรก ห้ามมิให้ผเู้ คยเป็ นสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ ได้รบั
เลือกตัง้ เป็ นครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดารงตาแหน่งเป็ นสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ จะมีการได้มา
เป็ นครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญนี้ และมิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๑๕ (๙)
และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใช้บงั คับกับผูเ้ คยเป็ นสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่
ได้รบั เลือกตัง้ ครัง้ หลังสุดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙๗ ในวาระเริม่ แรก ให้สมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจาก
การสรรหามีวาระสามปี นบั แต่วนั เริม่ ต้นสมาชิกภาพ และมิให้นา
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการห้ามดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระ
มาใช้บงั คับกับบุคคลดังกล่าวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจาก
สิน้ สุดสมาชิกภาพ

และสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ แทนคณะกรรมการดาเนินการ
จัดการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖๘
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก
ภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ผู้มสี ิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้อง
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มการเมืองใด
กลุ่มการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวหรือกลุ่มการเมือง
เดียวไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ส่วนระยะเวลาตาม
มาตรา ๑๐๑ (๔) (ก) ให้ใช้กาหนดเป็นเวลาหนึ่งปี และระยะเวลาตาม
มาตรา ๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ให้ใช้กาหนดเป็นสองปีเว้นแต่เป็น
สมาชิกกลุ่มการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ จะ
เป็นสมาชิกน้อยกว่าสามสิบวันก็ได้
(๒) ให้คณะบุคคลซึ่งประสงค์จะจัดตั้งขึ้นเป็นกลุม่ การเมือง
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ไปแจ้งเป็นกลุ่มการเมืองต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งซึ่งต้องรับแจ้งโดยเร็ว และเมื่อได้แจ้งแล้ว ให้มสี ิทธิส่งบุคคล
ผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มการเมืองนั้น เข้าสมัครรับเลือกตั้งได้ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) ในวาระเริม่ แรก ห้ามมิให้นาบทบัญญัติเกีย่ วกับลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๔ (๕) และมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง มาใช้
บังคับกับผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐๒๕๕๐
ดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะมีการได้มาเป็นครัง้ แรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้ และมิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖
วรรคสอง มาใช้บังคับกับผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับเลือกตัง้

๓๒๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ครั้งหลังสุดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐
(๔) เมื่อครบสามปีนับแต่วันเริม่ ต้นสมาชิกภาพ ให้สมาชิก
วุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ทั้งหมดพ้นจากสมาชิก
ภาพ และให้สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๔) จานวนกึ่งหนึ่ง พ้น
จากสมาชิกภาพโดยการจับสลาก และมิให้นาบทบัญญัตเิ กี่ยวกับ
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๔ (๕) และมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง
รวมทั้งบทบัญญัตเิ กี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่งและการห้ามดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง มาใช้
บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคราวถัดไป
หลังจากที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดสมาชิกภาพตามมาตรานี้ โดย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแทน
ตาแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุดังกล่าว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีต่ าแหน่งดังกล่าวนั้นว่างลง
มาตรา ๒๙๗ ในวาระเริ่มแรก ให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การสรรหามีวาระสามปีนับแต่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ และมิให้นา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระ
มาใช้บงั คับกับบุคคลดังกล่าวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจาก
สิ้นสุดสมาชิกภาพ
มาตรา ๒๙๘ ให้คณะรัฐมนตรีทบ่ี ริหารราชการแผ่นดินอยูใ่ น
มาตรา ๒๙๘๓๐๙ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน
วันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ คงเป็ นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัตแิ ห่ง อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรัฐมนตรีตาม
รัฐธรรมนูญนี้ และให้พน้ จากตาแหน่งทัง้ คณะเมื่อคณะรัฐมนตรีทต่ี งั ้ ขึน้ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่
ใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่

๓๒๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ให้คณะมนตรีความมันคงแห่
่
งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ้นจาก
ตาแหน่งทัง้ คณะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีทบ่ี ริหารราชการแผ่นดินอยู่
ในวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ดว้ ย
มิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๗๒
มาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๘๒ (๔) (๗) และ (๘) มาใช้บงั คับกับ
การดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทบ่ี ริหารราชการ
แผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้

ให้คณะมนตรีรักษาความมั่นคงสงบแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙๒๕๕๗
พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ด้วย
มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑ วรรคสองเกี่ยวกับการให้
ความเห็นชอบให้บุคคลดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา
๑๗๒ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗๔๑๗๕ และ
การสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๒๑๘๕ (๔) (๗) และ
(๘) มาใช้บังคับกับการดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ในวาระเริม่ แรก มิให้นาบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบของวุฒิสภาตามมาตรา ๑๗๔ มาใช้บังคับกับรัฐมนตรี
ที่พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๐๓๑๐ ให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามซึ่ง
ดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙นี้ เป็นศาลตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ โดยและให้ผู้ดารง
ตาแหน่งประธานศาลฎีกาเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารง
ตาแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ให้ผพู้ ิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทีไ่ ด้รบั
เลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ คงดารงตาแหน่งเป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญต่อไปจนกว่าจะมีการสิน้ สุดวาระ โดยให้เริม่ นับวาระ
ตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดาเนินการสรรหาตุลา

มาตรา ๓๐๐ ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็ นศาล
รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้ผดู้ ารงตาแหน่ง
ประธานศาลฎีกาเป็ นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้ ารงตาแหน่งประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเป็ นรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แต่ให้ผพู้ พิ ากษาใน
ศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทีไ่ ด้รบั เลือกตามมาตรา ๓๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช
๒๕๔๙ คงดารงตาแหน่งเป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตัง้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึน้ ใหม่ตามบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ ซึง่ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มกี าร
แต่งตัง้ ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร

๓๒๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ภายหลังจากการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัวไปครั
่
ง้
แรกตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้
มิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๕ (๓) มาตรา ๒๐๗ (๑)
(๒) และมาตรา ๒๐๙ (๕) มาใช้บงั คับกับการดารงตาแหน่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ให้บทบัญญัตมิ าตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการตรา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญขึน้ ใช้บงั คับ
บรรดาคดีหรือการใดทีอ่ ยูใ่ นระหว่างดาเนินการของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา
นี้ดาเนินการต่อไป และเมื่อมีการแต่งตัง้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว บรรดาคดีหรือการทีค่ า้ งดาเนินการนัน้ ให้
โอนไปอยู่ในอานาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ ใหม่นนั ้
ในระหว่างทีย่ งั มิได้มกี ารตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอานาจออกข้อกาหนดเกีย่ วกับวิธพี จิ ารณาและการทาคาวินจิ ฉัยได้
แต่ทงั ้ นี้ ต้องตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๙๙ วรรคสอง ให้กรรมการการเลือกตัง้
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสมาชิก
สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึง่ ดารงตาแหน่งอยูใ่ น

การศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบแทนตาแหน่งที่ว่างให้เป็นไปตามมาตรา ๒๒๙
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตัง้ ประธานสภา
ผู้แทน
ราษฎรและผู้นาฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎรภายหลังจากการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับและคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนีเ้ ข้ารับหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๓๐ และมาตรา ๒๓๑
มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๕ (๓) มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒)
และมาตรา ๒๐๙ (๕) มาใช้บงั คับกับการดารงตาแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ให้บทบัญญัตมิ าตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี ิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ
บรรดาคดีหรือการใดที่อยู่ในระหว่างดาเนินการของคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา
นี้ดาเนินการต่อไป และเมื่อมีการแต่งตั้งตุลาการแต่ในระหว่างที่ยัง
มิได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาล
รัฐธรรมนูญตามและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญนี้แล้ว
บรรดาคดีหรือการที่ค้างดาเนินการนั้นให้โอนไปอยู่ในอานาจ

๓๒๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
วันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
สิน้ สุดวาระ โดยให้เริม่ นับวาระตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
หน้าทีใ่ ห้นาข้อกาหนดเกี่ยวกับวิธพี ิจารณาและการทาคาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญทีแ่ ต่งตั้งขึ้นใหม่นั้นใช้อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้มาใช้ไปพลางก่อน จนกว่าจะตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จตามมาตรา ๓๐๗ วรรคหนึ่ง (๒)
ในระหว่างทีย่ ังมิได้มกี ารตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี ิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอานาจออกข้อกาหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทาคาวินจิ ฉัยได้
แต่ทงั้ นี้ ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายในหนึง่ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ให้กรรมการการเลือกตั้งซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ เป็นกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้คง
ดารงตาแหน่งต่อไปจนสิ้นสุดวาระตามวาระที่มีอยู่เดิมในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้เริม่ นับวาระตั้งแต่วันที่พระมหา
กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่ง
ดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้
คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิน้ สุดวาระ โดยให้เริม่ นับวาระ
ตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดาเนินการสรรหา
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตาแหน่งที่
ว่างให้เป็นไปตามมาตรา ๒๗๑ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีผลใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรีทตี่ ั้งขึ้นใหม่
ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๗๑
ให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง

๓๓๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙๙ ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึง่ ดารง
ตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ เป็ นผูต้ รวจการแผ่นดิน

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้
คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิน้ สุดวาระตามวาระทีม่ ีอยู่เดิมใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้เริม่ นับวาระตั้งแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้ง และมิให้นาบทบัญญัติที่บญ
ั ญัติให้ดารงตาแหน่งได้
เพียงวาระเดียวตามมาตรา ๒๗๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับบุคคล
ดังกล่าวในการแต่งตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้บุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีต้ ่อไป จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นใช้
บังคับ เว้นแต่บทบัญญัติใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้ ให้ใช้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้แทน
ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้ดารง
ตาแหน่งใดในองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
มาตรา ๒๙๙ วรรคสอง ให้กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสมาชิกสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด
วาระ โดยให้เริม่ นับวาระตั้งแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๓๑๑ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งดารง
ตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

๓๓๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงดารงตาแหน่งต่อไป
จนกว่าจะสิน้ สุดวาระ โดยให้เริม่ นับวาระตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตัง้ และให้ผตู้ รวจการแผ่นดินดังกล่าวเลือกกันเองให้คน
หนึ่งเป็ นประธานผูต้ รวจการแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แต่วนั ทีป่ ระกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๔๒
วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้กรรมการการเลือกตัง้ กรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และสมาชิกสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึง่ ดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ คง
ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิน้ สุดวาระ โดยให้เริม่ นับวาระ
ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซง่ึ ดารงตาแหน่ งอยู่ใน
วันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งยัง
ไม่เกินหนึ่งปี นบั ถึงวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ มิให้นาบทบัญญัติ
เกีย่ วกับการห้ามดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระมาใช้บงั คับกับ
บุคคลนัน้ ในการแต่งตัง้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขน้ึ ใหม่เป็ น
ครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้บุคคลตามมาตรานี้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในวัน
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ต่อไป จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ขน้ึ

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงดารงตาแหน่งต่อไป
จนกว่าจะสิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่พระมหา
กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวเลือกกันเอง
ให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๒๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ดาเนินการรวมองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเข้าด้วยกันเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน โดยให้ดาเนินการดังนี้
ให้กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คง
ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิน้ สุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระ
ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
(๑) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญนี้ และให้คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ
โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
(๒) ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ปฏิบตั ิหน้าที่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงดารงตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูต้ รวจการแผ่นดิน
และพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ แต่ถ้า
บุคคลดังกล่าวได้รับแต่งตั้งซึ่งต้องดาเนินการให้ดารงตาแหน่งยัง

๓๓๒
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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ใช้บงั คับ เว้นแต่บทบัญญัตใิ ดขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้แทน

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
ไม่เกินหนึ่งปีแล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับถึงแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีผลใช้บังคับ และ
คณะรัฐมนตรีที่ตั้ง มิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระมาใช้บังคับกับบุคคลนั้นในการ
แต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกตาม
รัฐธรรมนูญนีเ้ ข้ารับหน้าที่แล้ว
(๓) ให้ดาเนินการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนส่วนที่ยังขาดอยู่เพื่อให้ครบจานวนตามมาตรา ๒๗๕ ซึ่ง
ต้องดาเนินการไปพร้อมกับการสรรหาตาม (๒) และต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีผล
ใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึน้ ใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้า
ที่แล้ว
(๔) ให้จัดตั้งสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนโดยการรวมสานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินและสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าด้วยกัน และให้บุคลากร
ของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวคงดารงตาแหน่งและให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนจะมีผลใช้บังคับ
ให้บุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ต่อไป จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้
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ขึ้นใช้บังคับ เว้นแต่บทบัญญัติใดขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้แทน
ผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ จะเข้ารับ
การสรรหาเป็นผูต้ รวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญนี้ มิได้
มาตรา ๓๐๕ ในวาระเริม่ แรก มิให้นาบทบัญญัตดิ งั ต่อไปนี้มา
มาตรา ๓๐๕๓๑๒ ในวาระเริ่มแรก มิให้นาบทบัญญัติ
ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
ใช้บงั คับกับกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ที่กาหนดให้
(๑) มิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๔๗ วรรคสอง มาใช้บงั คับ
จนกว่าจะมีการตรากฎหมายตามมาตรา ๔๗ จัดตัง้ องค์กรเพื่อทา ต้องจัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจาปี มาใช้
บังคับกับการจัดทางบประมาณแผ่นดินสาหรับปีงบประมาณที่ถัด
หน้าทีจ่ ดั สรรคลื่นความถีแ่ ละกากับดูแลการประกอบกิจการ
จากปีงบประมาณที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึง่ ต้อง
(๒) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับกับการ
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีแ่ ถลงนโยบายต่อรัฐสภา
พิจารณาดาเนินการเพื่อแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการพลเรือน หรือให้
โดยอย่างน้อยกฎหมายดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญให้มคี ณะ
บุคคลดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง จนกว่าจะตรากฎหมายตามมาตรา
กรรมการเฉพาะด้าน เป็ นหน่วยย่อยภายในองค์กรนัน้ แยก
๒๐๗ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งต้อง
ต่างหากจากกัน ทาหน้าทีก่ ากับการประกอบกิจการวิทยุ
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๑) มิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๔๗ วรรคสอง มาใช้บังคับ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกากับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และมีรายละเอียดว่าด้วยการกากับและคุม้ ครองการ จนกว่าจะมีการตรากฎหมายตามมาตรา ๔๗ จัดตั้งองค์กรเพื่อทา
หน้าที่จัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับดูแลการประกอบกิจการ
ดาเนินกิจการ การจัดให้มกี องทุนพัฒนาทรัพยากรสือ่ สารและ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งต้อง
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการดาเนินการสือ่ มวลชน
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันทีแ่ ถลงนโยบายต่อรัฐสภา
สาธารณะ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาทีช่ อบด้วยกฎหมายทีไ่ ด้กระทาขึน้ ก่อนวัน โดยอย่างน้อยกฎหมายดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญให้มีคณะ
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา กรรมการเฉพาะด้าน เป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรนั้น แยก
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นัน้ จะสิน้ ผล
(๒) ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเคยเป็ นสมาชิก
วุฒสิ ภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใช้บงั คับ
กับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเป็ นครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญนี้
(๓) มิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๔๑ มาใช้บงั คับกับการตรา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕
(๔) มิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรค
สอง มาตรา ๑๖๘ วรรคเก้า มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการกาหนด
แหล่งทีม่ าของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายทีไ่ ด้ใช้เงินคงคลังจ่ายไป
ก่อน และมาตรา ๑๗๐ มาใช้บงั คับภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ประกาศ
ใช้รฐั ธรรมนูญนี้
(๕) การใดทีเ่ กีย่ วกับการจัดทาหรือดาเนินการตามหนังสือ
สัญญาทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วก่อนวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ ให้
เป็ นอันใช้ได้ และมิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้
บังคับ แต่ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้บงั คับกับ
การดาเนินการทีย่ งั คงค้างอยู่ และต้องดาเนินการต่อไป
(๖) มิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บงั คับกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซง่ึ ดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
(๗) มิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๕๕ วรรคห้า และมาตรา
๒๘๘ วรรคสาม มาใช้บงั คับภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ประกาศใช้

ต่างหากจากกัน ทาหน้าที่กากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกากับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และมีรายละเอียดว่าด้วยการกากับและคุ้มครอง
การดาเนินกิจการ การจัดให้มีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร
และส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาทีช่ อบด้วยกฎหมายทีไ่ ด้กระทาขึน้
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน
หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล
(๒) ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยเป็นสมาชิก
วุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใช้บังคับ
กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเป็นครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญนี้
(๓) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ มาใช้บังคับกับการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕
(๔) มิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรค
สอง มาตรา ๑๖๘ วรรคเก้า มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการกาหนด
แหล่งทีม่ าของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไป
ก่อน และมาตรา ๑๗๐ มาใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๕) การใดที่เกี่ยวกับการจัดทาหรือดาเนินการตามหนังสือ
สัญญาที่ได้ดาเนินการไปแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้
เป็นอันใช้ได้ และมิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้

๓๓๕
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

รัฐธรรมนูญนี้
บังคับ แต่ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้บังคับกับ
การดาเนินการที่ยังคงค้างอยู่ และต้องดาเนินการต่อไป
(๖) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๗) มิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๕๕ วรรคห้า และมาตรา
๒๘๘ วรรคสาม มาใช้บังคับภายในหนึ่งปีนบั แต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๓ ในวาระเริม่ แรก ให้คณะรัฐมนตรีทเ่ี ข้าบริหาร
มาตรา ๓๐๓๓๑๓ ในวาระเริม่ แรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้า
บริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก
ราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตัง้ ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกตาม
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ดาเนินการจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง
รัฐธรรมนูญนี้ ดาเนินการจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ าหนด
(๑) ให้ตรากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการอุทธรณ์การลงโทษ
(๑) กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการกาหนดรายละเอียดเพื่อ
ทางวินัยตามมาตรา ๒๑๙ วรรคห้า รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
ส่งเสริมและคุม้ ครองการใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๐
คณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาหรือ
มาตรา ๔๔ บทบัญญัตใิ นส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความ
ตุลาการตามมาตรา ๒๒๕ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
คิดเห็นของบุคคลและสือ่ มวลชน ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพใน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
การศึกษา ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รบั บริการสาธารณสุขและ
(๒) ให้ตรากฎหมายเกี่ยวกับการชีข้ าดอานาจหน้าที่ระหว่าง
สวัสดิการจากรัฐ ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการ
ศาลตามมาตรา ๒๒๒ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิบวันนับแต่วัน
ร้องเรียน รวมทัง้ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕๖ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การเพื่อการ
(๓) ให้ออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณา
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นอิสระตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง กฎหมาย คดีตามมาตรา ๒๔๑ (๑) และ (๒) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
ว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗๘ (๗) กฎหมายเพื่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา

๓๓๖
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

จัดตัง้ องค์กรเพื่อการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมตามมาตรา ๘๑
(๔) กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ สภาเกษตรกรตามมาตรา ๘๔ (๘)
กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๒๕๖ ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตาม
มาตรา ๘๐ โดยส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวติ วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น รวมทัง้ ปรับปรุง
กฎหมายเพื่อกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดับของ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีแ่ ถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารดาเนินการจัดทาหนังสือ
สัญญาทีม่ กี ารตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนมีสว่ นร่วมอย่าง
แท้จริง รวมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับการศึกษาวิจยั ทีม่ คี วามเป็ น
อิสระซึง่ ดาเนินการก่อนการเจรจาทาหนังสือสัญญา โดยไม่มกี าร
ขัดกันระหว่างประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของผูศ้ กึ ษาวิจยั ไม่ว่า
ในช่วงเวลาใดของการบังคับใช้หนังสือสัญญาภายในหนึ่งปี นบั แต่
วันทีแ่ ถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖

๓๐๗ ใช้บังคับ
(๑) กฎหมายที่เกีย่ วกับการกาหนดรายละเอียดเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๔ บทบัญญัติในส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ
สวัสดิการจากรัฐ ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการ
ร้องเรียน รวมทัง้ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕๖
ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อ
การคุม้ ครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง
กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗๘ (๗)
กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ตามมาตรา ๘๑ (๔) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาเกษตรกร
ตามมาตรา ๘๔ (๘) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๒๕๖ ภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา
๘๐ โดยส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภายในหนึง่ ปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตาม

๓๓๗
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๑๗๖
(๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า โดยอย่างน้อยต้องมี
(๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรค
สาม ภายในสองปี นบั แต่วนั ทีแ่ ถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดาเนินการจัดทาหนังสือ
สัญญาที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มี
๑๗๖
(๕) กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเป็น
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กฎหมายรายได้ทอ้ งถิน่
อิสระซึ่งดาเนินการก่อนการเจรจาทาหนังสือสัญญา โดยไม่มีการ
กฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กฎหมายเกีย่ วกับ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของผู้ศึกษาวิจัยไม่
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครอง
ว่าในช่วงเวลาใดของการบังคับใช้หนังสือสัญญาภายในหนึ่งปีนับแต่
ส่วนท้องถิน่ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ภายใน
สองปี นบั แต่วนั ทีแ่ ถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ ในการนี้ จะ วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรค
จัดทาเป็ นประมวลกฎหมายท้องถิน่ ก็ได้
ในกรณีทป่ี รากฏว่ากฎหมายใดทีต่ ราขึน้ ก่อนวันประกาศใช้ สาม ภายในสองปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา
รัฐธรรมนูญนี้ มีเนื้อหาสาระเป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ๑๗๖
(๕) กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
แล้ว ให้ถอื เป็ นการยกเว้นทีจ่ ะไม่ตอ้ งดาเนินการตามมาตรานี้อกี
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายรายได้ท้องถิ่น
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ภายใน
สองปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ ในการนี้
จะจัดทาเป็นประมวลกฎหมายท้องถิ่นก็ได้
ในกรณีที่ปรากฏว่ากฎหมายใดที่ตราขึ้นก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ มีเนื้อหาสาระเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
แล้ว ให้ถือเป็นการยกเว้นที่จะไม่ต้องดาเนินการตามมาตรานี้อีก
มาตรา ๓๐๑ ให้ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงิน
ตัดออกทั้งมาตรา

๓๓๘
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

แผ่นดินและผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดินภายในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่
วันทีม่ กี ารแต่งตัง้ ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและผูน้ าฝ่ ายค้านในสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ภายหลังจากการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ น
การทัวไปครั
่
ง้ แรกตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ และหากยังไม่มี
ประธานศาลรัฐธรรมนูญทีม่ าจากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่ อี ยู่
ในระหว่างทีย่ งั ไม่มคี ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผวู้ ่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูใ้ ช้อานาจหน้าทีแ่ ทนประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๓๐๒ ให้พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังต่อไปนี้มผี ลใช้บงั คับต่อไปภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในมาตรานี้
(๑) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินเป็ นผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
(๒) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็ นผูร้ กั ษาการตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๓) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็ น
ผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๔) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

มาตรา ๓๐๒๓๑๔ ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังต่อไปนีม้ ีผลใช้บังคับต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรานี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานผูต้ รวจการ
แผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒

๓๓๙
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
พิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยให้ประธานศาลฎีกาเป็ นผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ถอื ว่าการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัตทิ ไ่ี ด้ประกาศใช้บงั คับในระหว่าง
วันทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใช้บงั คับ เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้ผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหนึ่ง ดาเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้เป็ นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ ในกรณีทย่ี งั ไม่มผี ดู้ ารงตาแหน่งทีเ่ ป็ นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ระยะเวลา
หนึ่งปี ให้เริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารแต่งตัง้ ผูด้ ารงตาแหน่งนัน้
ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว และ
ให้วฒ
ุ สิ ภาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
การลงมติให้แก้ไขเพิม่ เติมหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกของแต่ละสภา
ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ จัดทาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อให้เป็ นไปตาม

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)
โดยให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัตทิ ี่ได้ประกาศใช้บังคับในระหว่าง
วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใช้บงั คับ เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้
บรรดาบทกฎหมายใดที่มีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้
ให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรค
หนึ่งกฎหมายนั้นและคณะรัฐมนตรีดาเนินการปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการตราหรือการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายนั้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งสองปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ดารงตาแหน่งที่เป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ระยะเวลา
หนึ่งปีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งนั้น
ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
และให้วุฒิสภาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
การลงมติให้แก้ไขเพิม่ เติมหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่ ต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนสมาชิกของแต่ละสภา

๓๔๐
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้นาความในวรรคสาม วรรคสี่ และ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อให้เป็นไป
วรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้นาความในวรรคสาม วรรค
สี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐๔ ให้ดาเนินการจัดทาประมวลจริยธรรมตาม
ตัดออกทั้งมาตรา
มาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๗ ให้กรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
ตัดออกทั้งมาตรา
ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ ดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
คงดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมต่อไป เว้นแต่
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ อ่ี ายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์ในปี งบประมาณ
๒๕๕๐ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นชัน้ ศาลใดทีย่ า้ ยไปจากชัน้ ศาล
นัน้ ทัง้ นี้ ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๘ ให้คณะรัฐมนตรีทบ่ี ริหารราชการแผ่นดิน
ตัดออกทั้งมาตรา
อยู่ในวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ แต่งตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู
กฎหมายทีม่ กี ารดาเนินการทีเ่ ป็ นอิสระภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่
ศึกษาและเสนอแนะการจัดทากฎหมายทีจ่ าเป็ นต้องตราขึน้ เพื่อ
อนุวตั กิ ารตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ และให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวจัดทากฎหมายเพื่อจัดตัง้ องค์กรเพื่อการปฏิรปู กฎหมาย
ตามมาตรา ๘๑ (๓) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ประกาศใช้

๓๔๑
นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญนี้ โดยในกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
กาหนดให้มหี น้าทีส่ นับสนุนการดาเนินการร่างกฎหมายของ
ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็ นการตัดอานาจหน้าที่
ของหน่วยงานอื่นทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งจัดทากฎหมายในความรับผิดชอบ
มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใด ๆ ทีไ่ ด้รบั รองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช
๒๕๔๙ ว่าเป็ นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ การ
กระทาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกรณีดงั กล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวัน
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ ให้ถอื ว่าการนัน้ และการกระทานัน้ ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญนี้

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘)

มาตรา ๓๐๙๓๑๕ บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙๒๕๕๗ ว่า
เป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทาที่
เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทานั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้

